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I. Fejezet

BEVEZETÉS

A XVIII. század a felvilágosodás évszázada.
Gazdasági-ideológiai-politikai változásaival megalapozta a
XIX. században kibontakozó tőkés fejlődést: az ipari forra
dalmat és a liberalizmust.
A változásokat a népesség növekedése stimulálta.
A XVIII. század elején Európában megszűntek az igazán nagy,
pusztitó háborúk, és a népesség rezisztenciájának erősödésé
vel a járványok is kisebb pusztítást végeztek. A század köze
pétől korszerűbb művelési módok és a megművelt területek ex
panziója egyszerre növelte a termés mennyiségét és a termés
átlagokat is. Európa népessége robbanásszerűen nőtt: míg a
század elején 13o millióan, 179o táján 175 millióan éltek
itt. 1 A fővárosok hatalmasra nőttek. 175o körül London 75o
ezer, Párizs 4oo ezer, Nápoly 31o ezer, Amszterdam 2oo ezer,
Bécs 18o ezer, Róma és Velence 14o-14o ezer, Liszabon és
Madrid 13o-13o ezer lakosú, ^ Ez együtt majdnem két és fél
millió ember és a kisebb városokról nem is esett szó.
Ennyi ember élelmezéséhez, ruházásához már nem voltak
elégségesek a régi termelési módok, mind a mezőgazdaságban,
mind az iparban váltani 'kellett.
Hasonlóan látványos politikai változások a spanyol örö
kösödési háború (17ol-1713) után váltak erőteljessé.
Az 172o-as évekre érezhetővé vált a katolikus államok hatal
mának gyengülése: a francia Bourbon-ház bár megszerezte Spa
nyolország trónját, de XIV. Lajos befolyását nem sikerült res
taurálni. A háborúból egyértelműen Nagy-Britannia került ki
győztesen, ám megszilárduló tengeri hegemóniájával inkább
a gyarmatok felé figyelt. Ekkor alapozta meg az Európára vo
natkozó status quo-politikáját, amelyet jó két évszázadig
gyakorolt. Szintén megerősödött az ujonan királysággá vált
(protestáns) Poroszország,s Péter cár reformjai az ortodox
Oroszországot tették fontos európai tényezővé.
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Tehát a nem-katolikus államok hatalmának növekedése
következett be.
Nagy-Britanniában a felvilágosodás főként közgazdasági vonalon jelentkezett. Franciaországban a tőkés fejlő
dés útjába akadályokat gördített a hatalmához (és jövedel
meihez) ragaszkodó arisztokrácia, így a felvilágosodás fő
ként ideológiai síkon mozgott. Európa peremvidéke - (amely
széles sávban az Ibér
félsziget - Itália - Közép-Európa Skandinávia területeket foglalja magába) - számára a felvi
lágosodás egyszerre politikai és gazdasági folyamat is volt.
A peremvidéken uralkodók számára a XVIII. század közepére
nyilvánvalóvá vált, hogy a merev feudális keretek tarthatat
lanok, mert gyakran gazdasági zavarokkal és az ország kato
nai - politikai szerepének csökkenésével járt együtt. Egy
szóval: változtatni kellett.
Ehhez az eszközt az uralkodók a felvilágosodásban
találták meg, de "finomított" formában: csak bizonyos ele
meket vettek át. Alapvető céljuk nem a feudalizmus, hanem
csak a feudalizmus legelavultabb elemeinek lebontása volt.
Az állam feudális voltát nem vonták kétségbe. Érdekes mó
don azok, akik a legnagyobb mértékben és legkövetkezeteseb
ben akarták végrehajtani a felvilágosodás tanait, megbuktak.
II. József császárral ‘rendeletéit visszavonatták. Pombal
márkit József király halála után bebörtönözték, rendeleté
it visszavonták. III. Gusztáv svéd királyt fia tudtával
orvul megölték. Hogy mégis jó úton haladtak azt jelzi,
hogy rendeleteiket hiába vonták vissza, hatásuk tovább élt.
a felA legtöbb uralkodó azonban - különböző okok miatt
világosodásnak csak néhány elemét vette át és az intézkedéseket apró, kompromisszumos lépésekben tette meg.
Néhány pontban összefoglalhatók a peremterületeken
történt változások.
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1.1. Közigazgatási reformok
A XVIII. századra egyre inkább előtérbe került a szak
szerű ügyintézés. Amíg a tisztséget örökölték vagy vásárol
ták, a hivatal ellátása sem szakszerű, sem alávethető nem
volt. Az egyeduralomra törő uralkodók a különböző szerveze
tek és személyek autonómiájának megtörésére törekedtek.
(II. Katalin cárnő: a szenátus megszüntetése, a kollégiumok,
a balti és ukrán nemesi önkormányzat korlátozása; Spanyolor
szág és Portugália: a Cortez kiiktatása, az egyház hatalmá
nak megnyirbálása, stb.). A fenti autonómiák korlátozásával
fokozatosan kialakult egy új tipusu kormányzati szerv, az ál
lamminisztériumok intézménye. A Habsburg területeken 1761ben vezették be az Államtanácsot, Portugáliában 1736-ban
hozták létre az államtitkárságokat, II.Frigyes porosz király
174o-ben, II. Katalin cárnő az 176o-as években vezette be a
központositott kormányzást. Több helyen új közigazgatási
területek kialakítására is kísérletet tettek. Megkezdték a
bírói és a végrehajtói hatalom elválasztását, kialakult a
modern értelemben vett rendőrség.

1.2. Gazdasági reformok.
A növekvő népesség ellátásának biztosítására változáso
kat vezettek be a mezőgazdaságban.
Egyrészt fokozták a gabonabehozatalt (Poroszország
Oroszországból és Lengyelországból; Portugália,' Ausztria és
Csehország a magyar területekről hoz be; III. Gusztáv svéd
király felszabadította a gabonakereskedelmet), másként kor
látozták a reexportot,gabonafélék termelésére kötelezték a
parasztokat (pl. Portugália). Harmadrészt sok helyen alkal
mazták a fajtanemesítést, trágyázást, az intenzív állat- és
növénytermelés módszereit, új fajtákat vezettek be (pl.
Poroszországban: burgonya). Dél- és Észak-Európában korlátoz
ták a nagybirtok hatalmát, meghatározták a parasztok köteles
ségeit .
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A deficit kivédésére új gazdaságpolitikát vezettek be.
Az államok felelevenítették a XVII. századi merkantilista
tanokat. Eltörölték a belső vámokat, ugyanakkor védővámokat
vezettek be az államhatárokon, amivel a külföldi (s gyakran
igen erős) konkurenciát kívánták távoltartani. A polgárság és
kereskedők kívánságával egyezően stimulálták a manufaktúrák
és a kereskedelem fejlődését: monopóliumok alapításával és
állami könnyítésekkel. Támogatásukra új típusu kormányzati
szerveket hoztak létre (Poroszország, Portugália, Spanyolor
szág). A termelés növelésére külföldi, szakképzett munkaerőt
csábítottak országukba (Poroszország, Ausztria, Portugália,
Spanyolország), pénzügyi és vallási könnyítéseket engedélyez
ve nekik. A munkaerő képzésére szakkönyveket, új tipusú tan
anyagot vezettek be. Több helyen próbálkozott az állam az ál
talános adózás bevezetésével. A kincstár bevételének további
növelésére II.József feloszlatta a nem tanító- és gyógyító
rendeket, Pombal márki korlátozta a rendeket és csökkentette
a kolostorok számát. Ezzel nemcsak jövedelemhez jutottak, de
csökkentették a nem-dolgozó rétegek arányát.

1.3. Egyházi és oktatási reformok
A XVIII. század első felében a katolikus országokban
egyre erőteljesebben vetődött fel a nemzeti egyház igénye.
Az uralkodók állami ellenőrzés alá vonták az egyházi szerve
zetet, hatalmát megnyirbálták. A nemzetek feletti jezsuita
rendet országaikból száműzték, a túlságosan befolyásos főpa
pok hatalmát korlátozták, a hasznos tevékenységet nem folyta
tó rendeket megszüntették. Ugyanakkor megerősítették és álla
mi ellenőrzés alá vonták a világi papságot.
Sok helyen vallástürelmet hirdettek a gazdasági refor
mokkal párhuzamosan, így az újkeresztények (zsidók) főként
iparral-kereskedelemmel, a protestánsok főként iparűzéssel
foglalkozhattak. Tevékenységük könnyítésére az őket ellenőr-
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ző inkvizíció tevékenységét korlátozták; a korábban "másodrangú állampolgárokat" emancipálták.
A gazdaság igényeinek megfelelően átalakították az ok
tatást. Egyrészt számos iskolát kivettek az Egyház kezéből
(pl. a jezsuitákét), másrészt nagy iskolaépítési programot
kezdtek el az államok. Fokozatosan megteremtették a kötelező
alapfokú oktatás feltételeit, a közép- és felsőfokú iskolák
tananyagát természettudományos alapokra helyezték. Az állam
jelentős mennyiségű természettudományos mú kiadását támogatta,
és ezzel párhuzamosan korlátozta az egyházi cenzúra-jogot.

1.4. Hadsereg és külpolitikai reformok

Mint Poroszország példája is mutatta, aktív külpoliti
kát csak nagy létszámú, ütőképes hadsereggel folytathattak
az államok. A peremvidékek államai gyakran rosszul szerve
vett és rosszul irányított hadsereggel rendelkeztek, amit
a Hétéves háború (1756-1763) is bizonyított.
Ezért több helyen átszervezték az újoncoztatást, tapasz
talt német vezetőket és tiszteket hivtak, megreformálták
segítségükkel a kiképzést. A tengerparti államok kísérletet
tettek saját haditengerészet felállítására. Több helyen meg
növelték a hadsereg létszámát (pl. II. Frigyes porosz király
8o ezerről 19o ezerre növelte.)3 A reformok ellenére hamaro
san nyilvánvalóvá vált, hogy a katolikus országok hadserege
továbbra sem volt ütőképes.
Politikai befolyásuk növelésére egyetlen taktikát alkal
mazhattak: ha együtt cselekszenek. Ez tette számukra lehető
vé, hogy a Jezsuita Rend 1773-as eltörlési határozatát megho
zassák a pápával. Ezt a lehetőséget azonban az 1789-es fran
cia forradalom ellehetetlenítette.

12

II. Fejezet

A PORTUGÁL BIRODALOM 164o - 1777 KÖZÖTT

2.1. A Restaurációtól I.Józsefig (164o-175o)
164o-ben krízis rázta meg Spanyolországot, s a lehetőséget
kihasználva Portugália kilépett a perszonálúnióből, kikiálltva függetlenségét. Uralkodóul Braganza hercegét választották.
A függetlenségi törekvések erős támogatásra leltek: belülről
a jezsuiták, kívülről a brit korona részéről. 1654-ben NagyBritannia nemcsak függetlenségét garantálta, de katonai segít
séget is nyújtott: közös erővel űzték el Brazília északkele
ti részéről a hollandokat, 1659-ben és 1663-ban pedig sikere
sen verték vissza a betörő spanyol csapatokat. Brit ráhatásra
1668-ban Spanyolország elismerte a Portugál Birodalom függet
lenségét .
Nagy-Britannia és a Portugál Birodalom közeledését kü
lönböző szintíí szerződésekben rögzítették. Az 1654-es szerző
désben a Portugáliában letelepülő britek számára megadták
mindazokat a jogokat és kiváltságokat, ami a portugálokat
megillette, sőt vallási türelmet ígértek számukra.^ A kapcso
latok erősödését jelezte II.Károly angol király és Katalin
portugál hercegnő 1662-es házassága.
Az 165o-es évektől megkezdődött a brit manufaktura-termékek és gabona Portugáliába áramlása. Cserébe brazil cukor
ral, dohánnyal, madeirái és portugáliai borral és készpénzzel
fizettek. Hamarosan jelentkezett a készpénz hiánya.
Az 167o/
8o-as években megkísérelte a colbertista szárny saját textil
ipar kiépítését, de pénz és megfelelően szakképzett munkaerő
hiányában elbukott. Ennek az irányzatnak a bukását vezetőjük,
Ericeira gróf 169o-es öngyilkossága tetőzte be. ^ 169o után
a portugál gazdaság teljesen Nagy-Britannia gazdasága felé
fordult. Az oportói bor cserébe a legnagyobb kedvezményt kap
ta a brit piacon. A kereskedelem elősegítésére a nagyobb

I
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portugáliai városokban brit kolóniák jöttek létre, számos
kereskedőházzal. Brazíliában azonban csak 4 kereskedőház te
lepülhetett meg, amit a gyarmati hatóságok keményen be is
tartottak. ^ A brazíliai kereskedelmet közvetítők útján bo
nyolították. A korábban is meglévő deficit a brit áruk foko
zott beáramlása és a cukor világpiaci árának ruhanása miatt
többszörösére nőtt, igen nehéz helyzetbe hozta az államház
tartást. A kincstár megpróbálta az adók növelésével csökken
teni a deficitet, de csak az amúgy is nehéz helyzetben lévő
monokultúrás birtokot hozta még kilátástalanabb helyzetbe.
5 Az ellehetetlenülő luzo-brazil gazdaságot a XVII.sz.
végén felfedezett brazil arany mentette meg. A századforduló
tól az arany jelentette a legfőbb gazdasági tényezőt. Lehető
vé tette a királynak, hogy ne hívja össze többé a Cortez-t
és kívánságának megfelelő életmódot folytathasson. Lehetővé
tette a kincstárnak, hogy kiegyenlítse
a felgyülemlett államadósságot. De leginkább a külföldi kereskedőknek jelentett
lehetőséget. Ennek és a háborús előkészületeknek köszönhetően
17o3 decemberében Methuennben új szerződést kötött Nagy-Britannia és a Portugál Birodalom. Ezzel a két ország szinte össze
kapcsolódott .
Nagy-Britannia felkérésére Portugália 17o4-ben belépett
a spanyol örökösödési háborúba. Viszont háborús előkészületei
teljesen elégtelenek voltak, ahogy azt 17o5-ben II.Péter ta
nácsadója, Cadaval herceg megállapította. Szerinte a hadsereg
a "legszegényebb lombardiai herceg" seregének sem tudott vol
na ellenállni. Brit és holland segítséggel felállították a
hadsereget, de az sorozatban csatát vesztett. 17o7-ben ka
tasztrofális vereséget szenvedett a spanyol seregtől Almanzanál. A brazíliai területek védelme teljesen hiányos volt:
1711-ben kirabolták Rio de Janeiro-t és elfoglalták Sacramento
Colóniát. ^ Ez a háború teljes csőd volt, annak ellenére, hogy
1715-ben visszakapta elfoglalt területeit. Hatására V.János
uralma további részében lehetőleg kerülte, hogy fegyveres
konfliktusba keveredjen.
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A XVIII. század első felét gyakran nevezik aranykor
nak, köszönhetően a brazil aranynak. A XVIII. század elejé
re kialakult az a bonyolult transzatlanti kapcsolatrendszer,
amelynek sémáját a mellékletben helyeztem el. ( Aló oldal)
Ennek alapján látható, hogy az arany és drágakő jelentős
része csak átfolyt Portugálián. Csempészték a nemesfémet
Brazíliából és Portugáliából, hivatalosan pedig szállításaik
fejében vitték haza a britek és más nemzetek képviselői .
Ami pedig megmaradt az országban, azt az "aranykor" építé
sére fordították. Szó szerint. Mind a fővárosban, mind vidé
ken lázas építkezések folytak. V.János uj palota- és kolos
toregyüttest építtetett magának Mafrában. Ennek építése 1717
és 1735 között lefoglalta a lisszaboni iparosokat. Új könyv
tárakat emeltek Coimbrában és Mafrában, szónoki kollégiumot
8 Lisszabont felvirágoztatta a király, a sze
Lisszabonban.
gények közt rendszeresen aranyat osztott ki. V.János adott
megrendelést Amazónia folyóvizi hálózatának feltérképezésére.
Tehát a Portugáliában maradt aranyat nem fektették be. Felél
ték, beruházták, szétszórták. Még a kevés is holt tőkévé vált.
A Brazíliában az 173o-as években kezdődött válság egy évtized
alatt éreztette hatását az anyaországban is. Az uralkodónak
már a lisszaboni vízvezeték megépítéséhez pótadót kellett
kivetnie néhány élelmezési cikkre, hogy a hiányzó pénzeket
^ Mintahogy a többi építkezés esetében is gyak
előteremtse.
ran egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen fizetett. A fővá
rosbeli építkezések 175o-re gyakorlatilag tönkretették a városi tanácsot, mivel az építkezésekkel kapcsolatban - királyi
Virágoztak viszont a lisznyomásra - garanciát vállaltak,
szaboni és

oportói brit kolóniák, s egyre pökhendibb viselkedésük sokakat irritált. 11 Tevékenységüket később részletezem.
164o-től kezdődően a király aktívan számíthatott az
Egyház, s különösen a jezsuiták segítségére. Befolyásuk hatal
massá növekedett, s birtokaik gazdasági lehetőségeiket terem
tette meg. A jezsuiták voltak III. János óta a királyok gyóntatói,

s 164o után is ők lettek a királyi udvar nevelői.
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A királyi udvarban betöltött helyzetük folytán politikai
szerepet is játszottak. Az uralkodó a telepesek állandó
tiltakozása ellenére Brazíliában nekik kedvezett. A Jezsu
ita rend megszerezte az indiánok feletti világi hatalmat is.
Szerepük valamivel csökkent V.János udvarában, de még szá
molni kellett velük. A király gyermekeit és unokáit is je
zsuita nevelők okították. Sőt V.János kiállt a Jezsuita
rend mellett a "kínai rítus" vitájának idején is. ^ Az egyháznak juttatott bőkezű adományokból ők is részesültek.
Az uralkodót az utolsó évtizedben epileptikus rohamok
gyötörték. Meggyengült mind testi, mind hatalmi szempontból.
Környezetében az atyák - és különösen a jezsuiták - fontos
szerepet töltöttek be.

2.2. I.József és Pombal uralma (175o-1777)
Amikor 175o július 31-én V.János meghalt, fiára I.József
re egy gazdasági gondokkal küszködő államot hagyott. A kincs
tár átvételekor rengeteg kifizetetlen számlát találtak. A
hitelezők között nemcsak iparosok, de még a palota személyze
te is ott volt. C.R. Boxer szerint a kincstárban nem volt elég
Ha javítani akartak a kincstár hely
pénz a temetésre sem.
zetén, nyilvánvalóan változásokat kellett bevezetni.
Ezek a változások Sebastiao Jósé Carvalho e Meló,
ismertebb nevén Pombal márki - nevéhez fűződnek. Szerencsés,
tehetséges és makacs ember volt , de nem lett volna képes a
reformok végrehajtására, ha már V.János idején nem kezdődik
meg a változás.
Az 173o-as években elkezdődött az államgépezet tökéletesítése,
a hagyományos gazdaságpolitika lassú átalakítása. Az arany
segítségével a király nem kényszerült a Cortez összehívására,
hanem a hivatalnokon keresztül, önállóan irányította a biro
dalmat. Átszervezték és specializálták a központi
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kormányzatot. Az újonan kinevezett hivatalnokok már főként
tehetséges, tanult, gyakran alacsony származású személyek
voltak. Nekik már nem volt joghatóságuk, megbízatásuk viszszavonható volt. Ezek a hivatalnokok minden esetben végrehaj
tották és végrehajtatták a központi intézkedéseket.
Az új tipusú hivatalnok mellett megjelent az új tipusú hiva
tal. 1736-ban létrehozták az "ál1amtitkárságok"-nak nevezett
irányító szervet, amelynek 3 minisztere és a király együtte
sen hozta a rendeleteket.
15
Carvalho 175o augusztusától a külügyek és háborús ügyek
államtitkára volt, s csak 1755-től lett államminiszter.
De befolyása már 175o-től érvényesült. Párhuzamosan kellett
a gazdaság megreformálását és az igazgatás további központosí
tását - reformálását végrehajtani. Ahhoz, hogy ezt a folyama
tot végig tudja vinni, minden középkori magán-, testületi vagy rendi joghatóságot fel kellett számolnia, amely a refor
mokat megkérdőjelezte.
Az 175o-es években három olyan réteg volt, amely je
lentősebb joghatósággal bírt:
a.) a brit kereskedők (testületi joghatóság)
b.) az egyház, különösen a jezsuiták (testületi jogható
ság)
c.) feudális nagybirtokosok és kereskedők (magán- és
rendi joghatóság-)
a . ) Brit kereskedők
1654-től

kezdődő privilégiumaikat és mentességeiket,

mind a portugál termelők és kereskedők, mind maga az
állam sérelmezte a XVIII. sz. folyamán. A britek az
arany felfedezése után még erőteljesebben behatoltak
a luzo-brazil piacra. Brazíliába tőkéjük és árujuk se
gítségével. 6k látták el a commisarios volanteseket
is áruval. A hivatalos kereskedők nem tudtak velük kon
kurálni, mivel a különböző költségek megfizetésével áru
juk drágább lett. Ugyanígy nehéz helyzetbe kerültek a
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helyi termelők is. A commisarios volantesek miatt sokan
tönkrementek, s így az angol áru instabilizálta a brazil
gazdaságot az 173o/4o-es évekre. ^ A britek nem települhettek le Brazíliában, de a hajózást nem tiltották meg. Egyre
több hajót állítottak be a Portugál-Birodalmi kereskedelem
be. Az 174o-es években a kereskedelem zömét idegen (főként
brit)hajók bonyolították: s míg 1748-ban a hajók 36%-a és
a hajózok 37%-a portugál (ami nem sok), ez 175o-ben 14% és
17% volt, s 1753-ra tovább csökkent 11% és 12%-ra.^
Amit szintén sérelmezett az állam(az az arany nagyfo
kú eláramlása volt: a csempészet. A britek a századfordulótól
oldal)
kezdve csempészték az aranyat. Mint a sémán látni (
csempésztek Brazíliából és Portugáliából is. Feltételezések
szerint már a brazil termelésnek is csak 5-2o%-át mutatták
be a bányászok a hatóságoknak, 2 о A fennmaradó arany egy része a helyi termlőkhöz vándorolt, akiknek tartozásukat egyen
lítették ki és akiktől vásároltak. Ez a pénz hivatalosan to
vábbvándorolt Lisszabonba. Az arany másik része Sacramento
colónián és a belső területek ösvényein keresztül a spanyol
La Plata térségbe szivárgott, ahol igen kedvezően váltották
át ezüstre. Ez a csempészett ezüst volt Nagy-Britannia ázsiai kereskedelmének alapja. 21
Az arany egy részq Lisszabont a manufaktura-termékek
ellenértékeként hagyta el. Nagy részét csempészték, főként
az átkutatástól mentesített hadihajókon és postahajókon.
Az 173o-as évektől a kikötői személyzet megpróbálta megaka
dályozni az arany felcsempészését, amiből súlyos incidensek
kerekedtek. Emiatt a brit követ többször tiltakozott V. Jánosnál. 2 2
A XVIII. század első felében az éves angol csempészet
1 és 2 millió fontsterling között volt.23 Csak a postahajó
174o márciusa és 1741 júniusa között 447.347 fontsterlingnyi brazil aranyat szállított, ami 1759-ben 787.29o-re, majd
9д
176o-ban 1.085.559 fontsterlingre nőtt.
Még ha figyelembe
vesszük a tőke politikai okok miatti menekülését, akkor is
hatalmas összeg, főként, hogy a brazil aranytermelés látvá-
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nyosan csökkent erre az időre.
Carvalho miniszternek nagyon óvatosan kellett eljárni.
Az 1750-1754 között hozott intézkedések főként az aranycsem
pészet letörésére és a brazil gazdaság stabilizálására töre
kedtek. Megreformálták a királyi ötöd begyűjtését, kitiltot
ták a commisarios volanteseket és manufaktúrákat alapítottak
szerte a birodalomban. 2 5
1755-től az állam a legfontosabb gazdasági területeken
monopóliumokat vezetett be. 1755-ben létrehozták a Companhia
Geral do Comercio do Grlfc Рага e Marahao társaságot. Ez a tár
saság közvetetten többszörösen sértette a brit érdekeket:
rabszolga-szállítási monopóliumuk az addigi gyakorlatot, a
Társaság áruját portugál termelőktől vásárolta, s az általuk
szállított árunak vámmentessége volt, míg 1756-ban a brit
26
árunak a brazil kikötőbe érve 62% vámtöbblete volt.
1756-ban létrehozták a Companhia Geral do Comercio do Grab
Рага e Marahao-t, amely a borkereskedelmet monopolizálta, s
ezzel az oportói brit kereskedőket szorították ki. 1757-ben
a monopólium és gabonatermelési kényszer miatt felkeltek a
27
termelők.
Az oportói lázadást igen keményen leverték.' Az angolokat nyíl
tan nem vádolták

- pedig ők is monopólium-ellenesek -, viОО

szont a jezsuitákat igen.
Már az 175o-es évek elejétől nyilvánvalóvá vált a brit
érdekvédelmi szervezet, a Factory számára, hogy az intézkedé
sek sértik érdekeiket, ezért tiltakoztak a brit kormánynál.
Fox államtitkársága - Lord Tyrawly-ra alapozva - nem vette
komolyan a tiltakozásokat, sőt a lisszaboni földrengés után
kiirt 4%-os pótadót, amivel túllépték az 1654-es megállapo29
dást, is megérthetőnek tartották.
Ekkor a Factory radikális szárnya - Wiliam Sirely

vezetésé

vel - megpróbálta a brit megbízottat maga mellé állítani, de
nem sikerült.-^0
A dühödt tiltakozások hatására a portugál kormány próbapert
rendezett: letartóztatták és bíróság elé állították Humprey
Bunstert aranycsempészés kísérlete miatt. Halálbüntetés he-
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lyett kiutasították, ahogy fokozatosan eltávolították a leg
radikálisabb Factory-tagokat. Ezek Nagy-britanniában Carvalhoellenes röpiratokat adtak ki, pl. W. Sirely 1759-ben adott ki
egy nagyobb pamfletét, amelyben cáfolta a jezsuiták ellen fel
vetett vádakat.^
Csak 176o-ban tiltakozott a brit kormány külügyi államtitkár
sága Carvalho miniszterelenöknél arra a hirre, hogy Bahiaban is monopóliumot terveznek. 32 176o után Portugália bele
bonyolódott a Hétéves háborúba, szüksége volt Nagy-Britannia
katonai segítségére. Ez a további lehetőségeket korlátozta.

b.) Egyház

Az Egyház állami ellenőrzés alá vonására még V.János
tette meg az első lépéseket, rákényszerítve a pápát placetum-regium jogának elismerésére, ■5"5 Ez folytatódott I. József uralkodása alatt is. A kormányzat az egyház világi ha
talmának megtörésére törekedett, főként a jezsuiták, az ink
vizíció és a főpapok esetében.
A jezsuiták elleni vádakat később fogom részletezni.
Összefoglalva: a gyarmatokon való működésüket 1755-re az ál
lami jogok bitorlásaként fogták fel, ráadásul fontossá vált
eltávolításuk Brazília határvidékeiről. Birtokaikról és gaz
adómentességük, az indiánok feletdagságukról szóló mondák,
ti hatalmuk, kiváltságaik mind-mind irritálták a kormányza
tot."54 Fokozatosan kirekesztették őket a hatalomból, s 1759ben száműzték a rendet.
Az Inkvizíció a XVII. század elején erősödött meg, s aktív
volt a XVIII. század közepén is. Főként az "üjkeresztények"
és az elhajlók ellen vették fel a harcot. Az újkeresztények
viszont az uralkodó és az uralkodó osztály pénzforrása: a központi bevételeket jelentős nagyságú adóik gyarapították, a
nemességet pedig lányaik hozománya. '5'5 Időnként korlátozták
az Inkvizíciót, mint a XVII. sz. második felében is, cserébe
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viszont megadóztatták az ú^keresztényeket, így lehetővé vált
a brazil flotta felépítése.
A XVIII. század közepén hasonló okok késztetik Carvalho-t cselekvésre: az ú^keresztények
tőkéje és kereskedelmi tapasztalataik fontos a pénzügyek rendbehozására. Az Inkvizíció világi hatalma is túlságosan nagy
volt, ezért - felhasználva a Jezsuiták kiűzését - korlátoz
ták működését. Az irányítást új kézbe adták: Dom José-t, a
király féltestvérét. Paolo Carvalho, váltotta fel.3^ Az ujjászervezett inkvizíció korábbi támogatói ellen fordították és
felhasználták a kormány működésének könnyítésére. 1761-ben
eretnek tanok hirdetése miatt megégették Gábriel Malagrida-t,
s ezzel szinte mégegyszer elítélték a jezsuita rendet.
Az Inkvizíciót az 176o-7o-es években többször átszervez
ték. 1768-ban megsemmisítették az újkeresztényekről veze
tett listákat, majd 1772-ben eltörölték az autodafét,
a cenzúrázási jogot, 1774-ben a kínvallatást. Az inkvizí
ció átalakult királyi törvényszékké,az intézkedések hatá
sára az újkeresztények könnyen beilleszkedtek és asszimi
lálódtak.38
A legnagyobb hatalmú püspökök közül néhányan ellenálltak,
mint Bahia püspöke aki kiállt a jezsuiták mellett s emiatt
Carvalho elmozdította hivatalából.

Ugyanígy a hatalomnak

ellenálló Coimbra püspökét 1768-ban elmozdították hivatalá
ból - Róma engedélye nélkül.40 Amit megkönnyitett, hogy Portugália már korábban megszakította diplomáciai kapcsola
tait az Egyházi Állammal.
1758 júliusában új pápát választottak XIII. Kelemen néven.
Kelemen pápa célja az volt, hogy az egyház világi hatalmát
növelje, ez azonban ellentétes volt a katolikus országokban
felvetődött nemzeti egyházak igényével. A pápa jezsuitapárti volt, ezért "Apostolicam pascendi" kezdetű bullájával
ünnepélyesen megerősítette a rendet. Akkor,amikor a Portu
gál birodalomból kiűzték a rendet. Miután a pápai irányvonal
élesen ütközött a nemzeti egyház igényével, Portugália megsza
kította a kapcsolatokat a Pápai Állammal, s megtiltották, hogy
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bárki pénzt vagy levelet küldjön oda. Az 176o-as szakítás
ürügye az volt, hogy a trónörökösnő és Don Pedro közelgő
házasságának tudtuladásakor mellőzték a pápai nunciust, aki
ezért távol maradt az eseménytől és palotáját sem világítot
ta ki. Ezért Acciajuo nunciust kiűzték az országból. A nuncius úgy nyilatkozott a spanyol határon: "Én vagyok az utol
só jezsuita, akit kiűztek Portugáliából
Ez sértő volt és
nem is volt igaz. Az 176o-as években csökkentették a kolostorok és szerzetesrendek számát. 4 2 Az oktatást fokozatosan ki
vették az egyház kezéből: a középiskolákban és a Coimbrai
Egyetemen természettudományos alapokon szervezték át a tan
anyagot. A Pápai Állammal csak XIII. Kelemen halála után vet
ték fel a kapcsolatot,mikor az új pápa megígérte a Jezsuita
rend eltörlését.

c.) Feudális joghatósággal rendelkező társaságok és személyek

175o után minden joghatósággal rendelkező és a reformok
nak ellenálló csoportot elsöpört a kormányzat.
A Brazíliában bevezetett gazdasági intézkedéseket, amelytől
a kormány oly sokat remélt, erősen vitatták a

Tengerentúli

Tanács tagjai, élükön Alexandre de Gusmao-val.
Szerintük ezek az intézkedések inkább látványosak voltak,
mint sikeresek. Felrótták a tapasztalatok hiányát, tiltakoz
tak a fejadó bevezetése ellen. Hangadójuk, GusítieTo 1753-as
halála után átszervezték a tanácsot, politikai hatalmát erő
sen korlátozták, csupán lényegtelen ügyekben kérték ki véle
ményüket . 43
Jónéhány csoportot távolítottak el a brazíliai refor
mok során: 1751-ben a szabad aranyműveseket,1755-ben a commisarios volanteseket. Az 1755-ben bevezetett Para-Maranlíaoi
Kereskedelmi Társaság nemcsak angol érdekeket sértett. A tár
saság tevékenysége ellen tiltakozott egyrészt a jezsuita rend,
másrészt a Mesa do Bem Comum.

22

A kereskedelmi monopólium egyrészt lenyomta az árakat, más
részt kötelezte őket, hogy csak a társaságnak adhatnak el
árut. Azt az árut, amit korábban - nagyobb összegért - a
briteknek adtak el. A jezsuita rend további sérelme volt,
hogy megszánt az indiánok feletti világi hatalma, Panaszaikát összefoglalva Bento da Fonseca megbízta P J. T. Negreírost, hogy készítsen el egyi a monopólium megszüntetését kérő
iratot. Azt tervezték, hogy a Mesa képviselői egy királyi
audiencián nyújtják be az iratot. Azonban a Mesa kereskedői
nek sértő viselkedése és az atyák monopólium-ellenes prédi
kációi miatt vizsgálat indult. Mozgolódásukat mint a királyi
hatalom elleni lázadást ítélték meg. A M'esa-t 1755 szeptem
berében eltörölték, s létrehozták helyette a Junta do ComerA jezsucio-t, amely már Carvalho és monopólium-párti volt.
iták gazdasági aktivitását erősen korlátozták és megkezdték
egyenkénti száműzésüket.
V.János reformjaitól kezdődően előtérbe kerültek a
képzett, gyakran alacsony származású hivatalnokok. Viszont
a fővárostól távol, a helyi közigazgatás a nemesség kezében
maradt.I.József uralmával további nemesi személyek szorul
tak ki a hatalomból. Ilyen volt például Aveiro hercege, aki
175o-ig az egyik legfontosabb személyiség, a király kegyence.
45 175o után hatalmát elveszítette, de vagyonát nem. Rangja
bármiféle változtatási ki
ás vagyona őt predesztinálta
sáriét vezetőjévé. 1758 szeptember 3-án merényletet követtek
el a király ellen. A herceget és a Távora családot letartóztat46
ták és 1759 januárjában kivégezték.
Az Aveiro-Távora összeesküvést felhasználták további
tisztogatásra. A jezsuita-vonalat később fogom részletezni.
Carvalho nem a nemességet semmisítette meg, hanem a feudális
eredet и és feudális jogaihoz ragaszkodó csoportok hatalmát
szüntette meg. A nemesség létszáma 175o-1777 között nőt:
a kereskedelmi monopóliumokba invesztált nagyobb összeg auto
matikusan nemesített. A kereskedők nemessé válása tovább köny47
nyebbedett.
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Carvalho 1733-77 közötti miniszterelnöksége kimeríti a mai
diktatúra fogalmát. Azokat az erőket, amelyek reformjai útjá
ban álltak, kíméletlenül elsöpörte. Felhasználta ehhez az Ink
vizíciót és a középkori törvényeket is. Máig nem tudják, hogy
uralmának hány halálos áldozata van. Az biztos, hogy 1777-ben
kb. 8oo-an szabadultak a lisszaboni és környékén levő börtö
nökből. A halottak számát álltaiéban kétszer ennyire: 15oo16oo-ra becsülik, amibe a kivégzettek és a börtönben elhaltak
tartoznak bele. Boxer a börtönt megjártak számát 4ooo-re be
48
csülte .
A miniszterelnök ellenzői gyakran csak ezt, és a szenve
déseket hangoztatják. Ha a bevezetőben leírt intézkedéseket
és Carvalho reformjait összevetjük, láthatjuk: azok összecsen
genek. Az intézkedések ellenzői is hasonló rétegekből kerültek
ki, mint szerte a "felvilágosuló" Európában.
Két fontos tényt kell még megemlíteni. Egyrészt Carvalho
kényszerpályán mozgott, ki kellett használnia azt az évtizedet,
míg Nagy-Britanniát a politika lekötötte. Másrészt Carvalho
ellenzői bizonyos szinten egymásra találtak, mint 1753-ben a
mesa, a jezsuiták (és a britek); mint 1757-ben Oportóban,
ahol ott voltak a háttérben az angolok s esetleg a jezsuiták;
mint 1758-ban amikor a merényletben az ellenzéki nemesség és
a jezsuiták vettek részt. Jól jellemzi ezt az egymásratalálást
az a levél, amelyet Aveiro herceg irattárába fedeztek fel
1759-ben.
Ebben a Mesa segítséget kért, s az volt a vélemé
nye, hogy sikerülni fog a jezsuitákat, a szabad kereskedőket,
az angol nagykereskedőket és az arisztokráciát a maguk olda
lára állítani.49
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III. Fejezet

A JEZSUITÁK PORTUGÁL BIRODALOMBÓL VALÓ
KIŰZÉSÉNEK OKAI

A kiűzés néhány okára már utaltam. A jezsuita-ellenesség nem speciálisan portugál jelenség, hanem szerte Euró
pában jelentkezett. ALuzo-Brazil Birodalomból való kiűzé
sük okai közt van nemzetközi, birodalmi és helyi ok is.
3.1. Nemzetközi okok
a.)
Ellenzőik számossága: A Jezsuita rendet a XVI.
században különleges kiváltságokkal hozták létre. Hatékony
ságuk rövid idő alatt fontos tényezővé tette a rendet.
Mindenütt megjelentek: a királyi udvarokban és a szegények
közt; Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Tevékenységük
igen széles: a tanítástól gazdálkodáson át lelkigondozásig
vezet. A XVIII. századra azonban megváltoztak azok a felté
telek, amiért a rendet létrehozták.
Európában nyilvánvaló
vá vált, hogy az ellenreformáció megállt. Legdinamikusabban
a nem katolikus államok .fejlődtek. A pápák számára nyilván2
valóvá vált, hogy ki kell egyezni a protestantizmussal,
amit helytelenítettek a jezsuiták. Az egyházon belül mind a
főpapok, mind a többi rend sérelmezte a jezsuiták kiváltsága
it. Tovább növelte sérelmüket, hogy a jezsuiták számukra nem
tetsző müveket janzenizmus vádjával beti1tathatták.Példáu1
1747-ben Spanyolországban betiltotta az Inkvizíció Enrico
Noris ágostonrendi kardinális müvét ezzel a váddal.
Szintén Spanyolországban szatirikus regényt publikáltak Gerundió atyáról,.a kasztíliai szerzetesek ősatyjáról."5 A XVIII.
század első felében sokan támadták az Ázsiában tevékenykedő
jezsuitákat, mivel azok jónéhány keleti elemet beiktattak
az általuk oktatott vallási tanokba. Ez volt a híres "kínairítus"- vita.^ Nemcsak egyházi, de világi gondolkodók is tá-
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madták őket: a felvilágosodás híveC. Voltaire Candide-ja rá
a példa. 1 Kereskedelmi tevékenységüket sokan sérelmezték.
Bár VIII. Orbán, X. és XI. Kelemen majd XIV.Benedek is meg
tiltotta a jezsuiták nyilt kereskedelmi tevékenységét és a
bankügyleteket, ezt azonban nem tartották be. ^
Franciaországból való kiűzésüket Antoine Lavalette atya csa
lárd bukása váltotta ki. 8
A XVII-XVIII. században több merényletet hajtottak vég
re Suarez és Mariana atyák müveire hivatkozva, amivel az ural
kodók is gyakran ellenzőikké váltak.

b.) Nemzeti egyházak igénye
Mint már említettem, a nemzeti egyház iránti igény megnőtt
a katolikus országokban. Ebbe a keretbe a Jézus Társaság vál
tozatlan formában beilleszthetetlen: nemzetközi szervezete és
pápai irányítása miatt. Ez óhatatlanul konfliktushoz vezetett.
174o-ben új pápát választottak:Prospero Lambertini-t, Bologna
Szt.Péter trónjára.
érsekét,aki XIV. Benedek néven került
A pápa reálpolitikus volt, felismerte, hogy a nemzeti egyhá
zak létrejöttét nem tudja megakadályozni. Rendeletet adott
ki a jezsuita rend gazdasági tevékenységének korlátozására.
9

1741-es "Matrimonia, que"- kezdetű*i bullájában kompromiszszumot köt a protestantizmussal: megengedi a vegyesházasságo
kat.10
Lépéseket tett a katolikus királyok irányába: 1741-ben
a lisszaboni érsekséget patriarchátusi rangra emelte, elismer
te a király főkegyúri jogát és a "rex fidelissimus" ("leghí
vebb király") címet adta V.Jánosnak. Ezzel érte el, hogy hely
reállt Portugália és az Egyházi Állam közti diplomáciai vi

szony. 11

c. ) Változatlanság
Az 175o-es évekre két irányzat alakult ki a kúriában : a
szigorú irányzat (zelantik), amely jezsuita-párti; és a mérsé-
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kelt irányzat (regalisták). Ez utóbbi a kompromisszum, az
óvatos reformok és a fejedelmeknek tett engedmények politi
káját hirdette, s XIV. Benedek támogatását élvezte. XIV. Be
nedek halála után a szigorú irányzat került ki győztesen
a pápaválasztásból. Az új pápa, XIII.Kelemen jezsuita-párti
volt és ultramontán-politikát hirdetett. 12 Mind a pápa, mind
Ricci jezsuita generális elutasította a változtatásra irányu
ló kérelmeket. Az egyre kevésbé toleráns katolikus udvarok nem
túírték el a pápai politika változását: sorra űzték ki a jezsu
itákat és szakították meg a diplomáciai kapcsolatokat.

3.2. Portugál birodalmi okok
Luis Gonzaga Jaeger hat tényezőt sorolt fel-^ a kiűzetés
okaként: a madridi szerződést, az 1733-ös földrengést, a FelsőDouroi Bormonopóliumot; meghiúsult házasságot; belémi merény
letet; és egy brazíliai okot a Pará-Maranhao-i Kereskedelmi
Társaságot.
d.) Az 175o-es madridi szerződés meghiúsulása
Igen hosszadalmas tárgyalássorozat után, 175o januárjá
ban V.János portugál és VI.Ferdinánd spanyol király megkötöt
te az új határszerződést,- amely az 1494-es tordesillasi szer
ződést váltotta fel. Portugália lemondott Brazíliában Sacra
mento colóniáról és a Fülöp-szigetek birtokáról, cserébe Brazí
lia az Uruguay és az Ubicui folyók vidékén megkapott 7 jezsu
ita redukciót (San Nicolas, San Miguel, San Luis Gonzaga, San
Borja, San Lorenzo, San Juan Batista és Santo Angel) 14 ; illet
ve az Amazonas, a Jaqurá (Guapore) és Pequeri folyók vidékén
határkorrekciót végeztek. A szerződés értelmében a 7 redukci
ót teljesen ki kellett volna üríteni, kb. 29ooo fős indián né
pességének 1 éven belül mennie kellett volna. Sacramento colonia lakosai ellenben szabadon dönthettek hovatartozásukról.^5
Hosszadalmas egyezkedés kezdődött. A jezsuiták tiltakozására
a pápa vizitátort küldött ki, a spanyol Altamirano-t, aki
megállapította
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hogy a jezsuiták minden lehető eszközzel meg akarják aka
dályozni a szerződés végrehajtását. A guaranik 1753-ban fel
keltek Sepe Tiaraju vezetésével és sikeresen visszaverték a
következő évben érkező büntetőexpediciót. A felkelést spanyol
portugál együttes erővel is csak 1756-ra sikerült leverni.“^
De a szerződés nem valósult meg. 1761-ben érvénytelení
tették.
A portugál kormány a jezsuitákat tette felelőssé, hogy nem
valósulhatott meg a madridi szerződés. 17

e.) Az 1755 november elsejei földrengés
1755 november 1-én két hatalmas földrengés rázta meg
Dél-Portugáliát. A rengések súlyos károkat okoztak, maga
Lisszabon is rombadőlt. Anyagi károkon kívül igen sok halá
los áldozat is volt: a százharmincezer lakosból harminckétл
ezer pusztult el. 19 Ekkor tűnt
ki valójában Carvalho minisztér. Igen hatékonyan megszervezte a kárelhárítást és sike rült rábeszélnie az uralkodót, hogy a fővárost a régi helyén
építse újjá. Sikeres működése eredményeképpen miniszterelnök
ké vált.
1756-ban azonban megjelent Gábriel Malagrida jezsuita
atya műve: a "Lisszaboni'udvar által elszenvedett földrengés
igazi okának ítélete". A tanulmány lényege az volt, hogy a
földrengésnek nem természeti okai voltak. A szerencsétlenség
ért a társadalmat vádolta, s kijelentette: Istennek tetszőbb
életmóddal elkerülhették volna a pusztítást. A tanulmány hi
báztatta a kormányt, sőt utalt Carvalho felelősségére is, ami
vel politikai vihart kavart.
Emiatt P. Malagrida-t Setubalba száműzték. Rövidesen je
zsuita-ellenes röpiratok tömege jelent meg, amelyben főként
Dél-Amerikai tevékenységüket bírálták.

28

f.) Egy meghiúsult házasság
Julio Cordara szerint az is növelte Carvalho és köre el
lenszenvét, hogy I.József jezsuita gyóntatója - P.Antonio
Moreira - ellenezte és lebeszélte a királyt, hogy Máriát,
a trónörököst a protestánst William Henry of Gloucesterhez
adják feleségül.
A hercegnő csak 176o-ban, a kor fogalmai
szerint már nem fiatalon ment férjhez, apja testvéréhez,
Dom Pedro-hoz. 22
Moreira atya bűneit - J.Cordara szerint - még az is tetéz
te, hogy az első brazíliai, jezsuiták számára kényelmetlen
■ intézkedések után igyekezett rábeszélni a királyt azok viszszavonására. 23

g.) Kereskedelmi társaságok elleni fellépések
Mint már leírtam,két olyan társaság volt, amit különösen
elleneztek: az 1755-ben alapított Para-Maranhao-i kereskedelmi
társaságot és az 1756 szeptemberében alapított Felső-Douro-i
Borkereskedelmi társaságot.
Az első esetében 1755-ben összefogtak a Mesa do Bem Commum-mal, hogy visszavonatják a monopóliumot. Helyette a Mesa-t
semmisítették meg, indokot találtak világi hatalmuk megtörésére, s elkezdték a személyenkénti száműzést.24
A bormonopólium ellen 1757-ben keltek fel a oportóiak.
Bár az angol és portugál kereskedők is sérelmezték a monopolárakat, valójában a termelők lázadtak fel. Ugyanis kötelezték
őket, hogy az eddig termelt és jövedelmezőbb bor helyett területük nagy részén gabonát termeljenek, 2^ Megérthető mindkét
fél. A kormány célja az volt, hogy csökkentse az ország gabo
na-függőségét Nagy-Britanniától, illetve a gabonatermelés nö
velésével csökkentse az éhinség veszélyét. A paraszt több
pénzt akart: a gabona és a bor nyomott árából jóval kevesebb
volt a jövedelme.
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A konfliktusból a kormány került ki győztesen. A láza
dást a reakció támadásának fogta fel és felhasználta az enciklopédisták egyik tanát az államról
ami szerint a köz
érdekét szolgáló intézkedés akár erőszakos úton is megvalósít.ható.
. , 26
A felkelést erős kézzel leverték, 18 zendülőt kivégez
tek. Az udvar a felkelés felbujtásával a jezsuitákat vádolta
27
meg,
sőt közülük még azokat az atyákat is gyanúba fogták,
akik 1758 elején érkeztek Oportóba - mint foglyok. 2 8

h.) A Belémi merénylet
A gáláns kalandjairól híres I.Józsefet 1758 szeptember
3-ának éjjelén - kedvesétől Donna Teresa Tavora-tól távozva - nyakonszúrták. ^
Szerencsére a seb nem volt veszélyes. Carvalho azonnal megin
dította a vizsgálatot, több rendelkezés követte egymást.
Az ügy kivizsgálását az újonan felállított Junta Incofidencia folytatta le. Az december 13-án letartóztatta Aveiro her
cegét, a Távora család számos tagját, rokonaikat és szolgái
kat a bebörtönözve. Aveiro hercegét politikai, Távora márkit
becsületbeli sérelem fűtötte.^0 A vallatás során Aveiro herceg
azt állította, hogy a merénylet tervéről tudott négy jezsuita
31
is, sőt, feloldozták őket a tervezett gyilkosság bűne alól.
Az eseményeket úgy tekintették, mint nemesi összeesküvést,
amelynek felbujtói a jezsuiták voltak. A rend helyzetét súlyos
bította egy korábban elfogott levél, amelyet Joao Henriquez,
a portugál rendtartomány provinciálisa írt a pápának. A pro
vinciális ebben a Társaság nyomasztó anyagi problémáiról és
az utánpótlási nehézségekről panaszkodott, segítséget kért.
A pápa bizalmának növelésére megemlítette néhány főrangú
család nevét, akik támogatták a rendet. Mivel a listán ott
voltak a letartóztatottak, ezt a levelet is bizonyítékként
tekintették a jezsuiták ellen, s Henriquezt letartóztatták.
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Зо

A letartóztatott főnemeseket egy hónapi bírósági tár
gyalás után halálraítélték. 1759 január 13-án kivégezték a
herceget; a márkit és márkinét idősebbik fiukkal; sógorukat
Atonguia grófot. Ezen kívül négy szolgájuk is vérpadon végezte.33 Legendák szerint csak Carlos Távorának sikerült elmenekülnie időben, aki Brazíliában ferencesrendi szerzetes lett.'5^
Mindkét család vagyonát elkobozták.
Mikor felvetődött, hogy a jezsuiták tudtak a készülő me
rényletről, felelevenítették az elmúlt két évszázad merényle
teit. Fel a jezsuita filozófusok müveit: Suarezt
aki szerint
az egyház egyes esetekben leteheti trónjáról a hit szabadsá1
/
gát veszélyeztető uralkodót, 35 Újra
felelevenítették Mariana
atya müvét - amelyben a népfelség alapján állva kijelentette,
hogy a zsarnokká vált uralkodótól a nép visszaveheti a hatal
mat. Sőt^gy fogalmazott: "A köz ellenségévé nyilvánított
uralkodót szabad gyilokkal elveszíteni, és ez a jog kijár min
den magános személynek is..."."5^
Azzal, hogy Pará államban a király megmeneküléséért
tartott hálaadó istentiszteleten nem jelentek meg a Jézus
Társaság tagjai, további támadási felületet biztosítottak
ellenfeleiknek. 37
A kiűzetés okaiként még további három okot megemlítenék.

i.) Központosított birodalom igénye
Már leírtam, hogy Portugáliában milyen intézkedéseket
hoztak a király hatalmának megerősítésére. Brazíliában ha
sonlókkal próbálkoztak, de útjukat állták a jezsuiták. Kü
lönböző indokok alapján a rendet hatalom elleni lázítással, önálló állam megteremtésének igényével vádolták."5®
Caio Prado jr. szerint a jezsuiták munkája végső és alapve
tő céljaiban nem járult hozzá a portugál (sem a spanyol)
gyarmatosításhoz. így fogalmazott:"Valójában vállalkozó
szellemük sikere egy szervezetet, nemzetet, civilizációt
eredményezett,..., ami igen eltért attól, amit Portugália
vagy Spanyolország megvalósítani akart, és ahogy meg is va-
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lósította terveit.
Ezt a vádat Eckart Anzelrn jezsuita atya részben elismerte,
így fogalmazott:"A hithirdetők - úgymond - nem egyszer vették
védelmükbe a bennszülötteket Spanyolország és Portugália kor
mánya előtt; szembehelyezkedtek azzal az embertelen bánásmód
dal, amelyeket nyereségvágyó emberek alkalmaztak az indiánok
kal szemben, s nem szűntek meg hangoztatni a bennszülöttek em
beri jogait, akiket Krisztus vére éppúgy megváltott, mint az
európaiakat." 4o A rend brazíliai kiűzéséhez igen erősen hozzájárult, hogy útjában álltak a központosítási törekvéseknek.

j . ) Carvalho ellenszenve
A kiűzetésbe belejátszott a későbbi Pombal márki szemé
lyes ellenszenve is. Ács Tivadar azt írta, hogy Carvalho
kiugrott jezsuita volt. 41 Mások arra utalnak, hogy "testvér" volt. 42 Egy biztos: mivel a közép- és főként a felsőok
tatásban a jezsuita atyák fontos szerepet játszottak,biztos,
hogy a későbbi államminiszternek volt legalább 1-2 jezsuita
tanítója.
Robert Bolt regényében leírta ennek az ellenszenvnek
a vélt okát. Az 173o-as években Carvalho-t feleségének roko
nai nem fogadták el. Anyai nagybátyja ekkor beajánlotta
a király gyóntatójának figyelmébe, az azonban három évig
csak hitegette, míg végül a büszke és energikus fiatalember
kénytelen volt visszatérni falusi birtokára.^ Luis Gonzaga
Jaeger is arról ír, hogy Carvalhonak könyörögnie kellett
Szt.Ignác fiainak - de eredményt nem ért el. Tovább növelte
haragját a madridi szerződés meghiúsulása, amiért szintén a
jezsuitákat okolta. 4 4
Nyilvánvaló, hogy az 172o-3o-as években elszenvedett sé
relmek jó talajt teremtettek a felvilágosodás ideológiájának.
Londoni tartózkodása pedig rádöbbentette országa elmaradott
ságára.
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к. ) Gazdasági okok
Carnaxide vikompt a kűzetés alapvető okát az állam rossz
gazdasági helyzetében látta. ^
Carvalho reformjaihoz igen
szükség. A beruházásokat hazai
ni, ami csak részben volt elég.
olyan portugál kereskedő volt,

jelentős beruházásokra volt
tó"kéból kívánták megvalósíta
Mint Maxwell is leírta kevés
aki elég tokével rendelkezett
saját kereskedő - vagy bankház létrehozására, 46 Carnaxide
szerint ez,az 1755-ös földrengés pusztítása és a brazíliai
aranytermelés csökkenése együttesen oda vezetett, hogy 1758ra a király hitel nélkül maradt.
Az 1758-as merénylet jó lehetőség volt a kincstár számá
ra. A'veiro hercege, aki V.János kegyence volt - Portugália
egyik legnagyobb magánvagyonával rendelkezett, ahogy a Távora
család is gazdag és befolyásos volt. Vagyonuk elkobzása a
4 8 Aveiro herceg vallokincstár helyzetének javulását hozta,
mása lehetőséget adott a Jézus Társaság elleni eljárásra.
Az 6 gazdagságukról számos hír járt. A rend eltörlésével köz
vetett és közvetlen nyereségük volt. Közvetlen nyereség a va
gyonelkobzásból származó jövedelem volt. A salvadori és Rio
49 de
de Janeiroi birtokok értéke kb. 2,5 millió cruzado volt,
a missziós
falvak jóval kevesebbet értek. A közvetett nyere
ség az volt, hogy a jezsuiták területeit adózó személyek vet
ték meg, így tovább nőttek a korona bevételei.
Carnaxide öt tényezővel bizonyította, hogy a rend kiűzé
se gazdasági okokból történt.
Először: idézi a király 1759 január 19-ei levelét, amely
ben I.József elismerte, hogy az elkobzás alapvető oka nem jo
gi, hanem pénzügyi eredetű. A király emellett leszögezte,
hogy fontos számára a köznyugalom, a kormány és az államszuve
renitás védelme is.^°
Másodszor: a jezsuiták vagyonát előbb elkobozták, majd
csak fél év múlva száműzték őket. A vikomt szerint nyilván
való, ha előbb űzték volna ki őket, s utóbb konfiskálnak,
a művelet pénzügyileg nem biztos, hogy végrehajtható lett volna.
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Még így is Spanyol-Amerikában és Brazíliában elrejtett kin
cseket feltételeztek.
Harmadszor: az elkobzás után, ha nem űzik ki a rendet,
nehéz helyzetbe került volna a kormány. Vagy mindent vissza
kellett volna adni magának a rendnek, ezzel elismerték volna
a korábbi intézkedés hibáját, s rehabilitálták volna az atyá
kat. Vagy az Egyházi Államnak kellett volna átutalni a rend
vagyonát, amire igényt is tartott a pápa. Róma még 1773 után
is megpróbálta a jezsuiták vagyonát megszerezni, amit a kato
likus államok vezetői azonban megtagadtak. A pénzügyi problé
mát súlyosbította XIV. Kelemen aktív jezsuita-párti politiká
ja. Ezért - egy diplomáciai botlást felhasználva - 176o au
gusztus 4-én a portugál király megtiltotta mindenkinek, hogy
a pápai udvarral kapcsolatot tartson fenn, oda pénzt vagy
levelet küldjön.
Negyedszer: a brazíliai vagyonelkobzásra Barberino fő
ügyészt küldték ki, aki két társával 1738. augusztus 28-án
érkeztek meg Bahiába. Azaz, már a belémi merénylet előtt.
Ezért írta Carnaxide, hogy a merénylet nem volt alapvető oka
az elkobzásnak, s arra a merénylet nélkül is sor került vol
na . 53
Ötödször: Carnaxide idézte a francia követ, Merle
gróf 1759 október 16-ai levelét, amelyet Choiseul herceghez

írt.
"Olyan volt a helyzet, hogy őfelségének I.Józsefnek
nem volt pénze, hogy belekezdjen a Vila Vicosa-i utazásba,
" 54
ami a jezsuiták vagyonának eladásához vezetett.
Mindezekből nyilvánvalóvá válik, hogy a jezsuita rend kiű
zése sokrétű, több eseményt és területet egyszerre érintő
problémakör. A Portugál Birodalom alkirályságai gazdaságilag
igen erősen összekapcsolódtak. A különféle jezsuita megnyil
vánulások - mint a monopólium-ellenesség - Brazíliát és Por
tugáliát egyaránt érintik. A brazíliai események erősen ki
hatottak a király véleményére.
Úgy éreztem, hogy a fentiek nélkül, csak Brazília fejlődését
ábrázolva NEM adnék teljes képet magáról a brazíliai kiűzetés
bekövetkeztéről.
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IV. Fejezet

A JEZSUITA REND KAPCSOLATA BRAZÍLIA
TÁRSADALMÁVAL

4.1. A jezsuiták letelepülése és Brazília fejlődése
Brazíliát 15oo-ban fedezte fel Pedro Alvarez Cabral.
A legelső időkben támaszpontként használták az Indiába ve
zető úton. Az első három évtizedben főként kétes elemek ér
keztek az új gyarmatra. Az 152o-as évektől a Korona ráébredt
a terület gazdasági lehetőségeire, és ekkortól kezdődött egy
szervezettebb bevándorlás. Megjelentek a nemesség képviselői
és a különböző vallási rendek tagjai is. A terület gazdasági
szerepe fokozatosan megnőtt, és a népesség gyarapodásának kö
szönhetően 1548-ban az uralkodó főkormányzót küldött Tómé de
Sousa személyében. 1 A főkormányzó kíséretében nemcsak admi
nisztrációjának tagjai, de néhány szerzetes is volt. Köztük
6 jezsuita. A megérkező atyák főként a teológiához és az okta2
táshoz értettek, gyakorlati képzésben csak egyikük részesült.
A<z első jezsuita települést P.Jo'áo Anchieta alapította -indián
segítséggel - a piratiningai dombokon, 1554-ben. A kápolna
avatásának tiszteletére a Sá'o Paulo de Pirat ininga nevet ad
ták a telepnek."5 A jezsuiták egy része ezt a települést hasz
nálta fel kiindulópontnak az indiánok közti térítéshez. A rend
más tagjai a közigazgatási központokban települtek le.
Nemcsak az indiánok térítésébe, de az eddig rendezetlen
portugál-indián kapcsolatok hivatalos mederbe terelésébe is belekezdtek. Mivel a Korona szándéka is az volt, hogy a területet
meszticizációval is, de betelepíti az atyáknak azt a célját,
hogy elősegítik a fehérek és indiánok közti házasságot, tá4
mogatta.
így írt 1551-ben Nóbrega atya: "A legtöbbnek már hosszú
ideje volt indián asszonya és egy csomó gyereke, de nagy szé
gyennek tartották volna

ha összeházasodnak vele. Mostmár egy-
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re többen kötnek házasságot..."5 Céljukat azonban csak rész
ben érték el. Mivel a férfiak gyakran több nővel éltek együtt,
ezért nem lehetett minden kapcsolatot legalizálni. Az ilyen
kapcsolatok felett kénytelenek voltak szemet hunyni.
A XVI. század közepétől a cukortermelés a gyarmat pros
peritását hozta. Főként Pernanbuco térségében terjedt el a
cukor-monokultúra. Afrikából a munkaerő biztosítására néger
rabszolgákat szállítottak a fazendákra.
Mem de Sá főkormányzósága (1558-1572) idején sikerült
a király brazíliai hatalmának megalapozása és indián segítség
gel kiverték a déli területekről a franciákat. Lerombolták
a franciák erődjét és a déli területek védelmére 1567-ben
megalapították Rio de Janeiro-t.^
158o-ban az Aviz-dinasztia kihalásával Habsburg II.
Fülöp spanyol király lett az új uralkodó. Spanyolország és Por
tugália perszonálúniójával Brazília rosszul járt. Latin-Amerika
túl nagy volt ahhoz, hogy sikeresen megvédhette volna a kevés
spanyol katona. A perszonálúnio első két évtizedében az ismét
lődő kalóztámadások zavarták a tengerparti telepeket, majd
a XVII. század elején hollandok hódították meg az északkeleti
partvidéket, egészen Bahiáig.^ A franciák elfoglalták Maranhao
térségét,ellenük Gáspár de Sousa pernambucói kormányzó (1613—
17) vezetett sikeresen expedíciót. 8 A hollandok sikeresebbek
voltak a fránciákná1:1627-re sikerült uralmukat stabilizálni,
sőt 163o-ban Recifét is bevették. Ezzel párhuzamosan romlott
s portugál
kereskedők
társaikat.
a zsidókat

származású kereskedők helyzete. Limában a spanyol
az Inkvizíció segítségével távolították el vetélyA harmincas évekre a portugál kereskedők zömét és
A brazil
eltávolították a spanyol területekről,

területek visszaszerzésére nem tudott elég katonát adni
Spanyolország és ezzel az ültetvényeseket is maga ellen hangolta. lo A néger rabszolga magas ára miatt a déli területeken
továbbra is az indián volt az egyetlen elérhető munkaerő,
ezért az indiángyújtő-expedíciók megsokasodtak. A perszonál
únió idején számos spanyol csatlakozott ezekhez a csapatok
hoz. A bandeirák vegyes népessége ajezsuiták közelében telepe-
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dett le, létrehozva Sao Andre-t. Az 158o-9o-es évektől kezd
ve egyre gyakrabban kerültek összeütközésbe a jezsuitákkal,
akiknek indiánvédő politikája ellentétes volt érdekeikkel.
Sao Paulo fokozatosan átalakult. Előbb Sao Paulo környékének
indián misszióiban garázdálkodtak- a jezsuiták tiltakozása
ellenére. Majd távolabbi térségekre is rácsaptak s az ujonan
létrehozott guarani missziókra.A Korona előbb 16o9-ben majd
1639-ben tiltotta meg a rabszolgavadászatot, azonban soha
nem tartották be az érdekeltek. Sőt 164o-ben a Sao Paulo-i
és santos-i Camara-k a régi vitát lezárandó - kiuZték a je
zsuitákat . 11
164o-ben fellázadt a portugáliai nemesség és kikiálltotta függetlenségét. Az új uralkodó J о а о, Braganga hercege
lett. Első és legfontosabb feladata volt hatalmának legitimizálása. Másodsorban koncentrálnia kellett Brazília területi
integritásának visszaszerzésére, de fegyvereseket nem tudott
küldeni .
Közben Brazíliában nem tudták az 1639-es tilalmat be
tartani. 1641-ben 4oo paulista és 2ooo tupí szövetségesük
csapott le a guarani missziókra.Rio de Janeiro kormányzója
Salvador de Sá nem tudta elérni, hogy semmissé tegye a je
zsuiták kiűzését, sőt a cámára fellázadt ellene, 12 164o után
a király nem tudta megakadályozni a rabszolga vadászatot, és
nem tilthatta meg.
1642-ben a telepesek, papjaik támogatásával fellázad
tak portugál-indián-néger összefogással, s Joao Fernandez
Vieira vezetésével.1654-re kiűzték a hollandokat.
Azok a brazíliai portugál uralmat az 1661-es Hágai Egyezmény
ben elismerték. 13
Brazília területének megvédése után fokozott erővel folyta
tódott a belső területek feltárása. De már a bandeirák átlép
ték azt a határvonalat, amelyet az 1494-es tordesillasi egyez
ményben jelöltek meg.
A bandeirák (és a brazil terjeszkedés) három irányban
nyomult előre. Először is a partvonal mentén, délfelé terjesz
kedtek. így hozták létre 168o-ban Sacramento előőrsöt és 168414
ben Santa Caterina (Lagúna)városát.
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Másrészt főként az 167o-es évektől, nagy expedíciók
indultak a Mato Grosso térségébe. Egyrészt munkaerőért.
Emellett a kormányzat felszólította őket arany keresésére.^^
A kormány számára igen fontossá vált, hogy a cukor árának
zuhanása miatti bevétel - kiesést valahonnan pótolja.
A franciák 1615-ös kiszorítása után telepedtek meg, portugál
telepesek az Amazonas torkolatvidékén és ezzel a folyamrend
szert is lezárták mág hatalmak elől. A folyókon felfele ter
jeszkedtek - versenyfutásban a jezsuita renddel. A jezsuiták
térítési engedélyét P.Antonio Vieira szerezte meg 1654 -ben
a Tocantins,Xiugu és Tapajós folyókra vonatkoztatva.^
Telepeiket azonban az előrenyomuló telepesek többször elpusz

tították .
A XVII. század utolsó negyedére súlyos zavarok támad
tak a brazil gazdaságon belül. A század első felének háborús
pusztításai, a cukor árának zuhanása, a m a g a dj adók és az arisz
tokrácia pazarló életmódja miatt sok birtokos ment tönkre,
a földek gyakran cseréltek gazdát, 17 Az importált árukat
cukorral és dohánnyal már nem tudták kifizetni, csak készpénz
zel. Rövid időn belül akuttá vált a pénzhiány. Brazilia főkor
mányzója 169o-ben arról panaszkodott, hogy rövid idő alatt
csak Bahiából 80.000 cruzadót exportáltak Oportóba. A magas
adók mellett a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat to
vább zavarta előbb az Angolán át érkező himlő, majd 16861691-ben a sárgaláz."'"8
Valamikor 1693-95-ben fedezték fel az első aranylelete
ket Minas Geraisban. Az arany híre 1697-ben érkezett a part
vidéki városokba és 17oo-ra Portugáliába.
Sokan örömmel fogadták a hírt, de voltak akik vegyes érze lemmel.Dom Joa'o de Lenca st re ( Bahi a főkormányzója azt írta
17ol januárjában: nagy az esély, hogy a brazil arany nem lesz
nagyobb hasznára Portugáliának mint volt az amerikai ezüst
Spanyolországnak. 19
Az arany hatására jelentős népesség áramlott át portu
gál területekről a bányavidékre. Brazília népessége 17oo körül
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Зоо.ооо fő volt, ami a korábbihoz képest csekély növekedés.
1776-ra már kb. 1.5o0.000 volt a populáció, s 18oo-ra az meg
haladta a kétmilliót.^0 Sót csak egyetlen évtizeddel az arany
felfedezése után, 17o5-ben Minas Gerais népessége már 3o-5o
ezer főre nőtt. 21
Az arany lehetővé tette az államháztartás deficit
jének kiegyenlítését. Az arany hírére megdrágult minden:
az élelmiszer és a munkaerő ára 3-4 szerese volt a Portugáli
ainak. A bányászat igényeinek kielégítésére hatalmas mennyi
ségű rabszolgát importáltak Afrikából: 172o-ra már 35.ooo-en
voltak Minas Geraisban. 22
A munkaerő eláramlása nehéz helyzetbe hozta a partvidéki vá
rosokat, de még rosszabbul jártak az elmaradt agrárkörzetek.
Számukra a"drága" néger rabszolga alkalmazása nem lehetett
rentábilis. Ekkor fordultak újra az indián munkaerő felé, azaz
az arany volt a jezsuiták-telepesek közti konfrontáció felerő
sítője .
A bányászat változásokat hozott. A kereskedelmi súly
pontok délre helyeződtek, Salvador szerepe tovább csökkent,
23
s 1763-ban Rio de Janeiro lett az alkirályság fővárosa.

Ha megnézzük azokat a vádakat, amire hivatkoztak a jezsuiták
Brazíliából való kiűzésekor láthatjuk: két olyan térség van,
amely különös mértékben vált a konfrontáció helyévé. Az egyik
a déli határszélen volt, a mai Rio Grande do Sul vidékén.
A másik az Amazonas-medence térsége, főként Maranha0 vidéke.
A jezsuiták elleni fellépést évszámmal is megadhatom,
de nem lenne igaz. A rend léte attól függött, hogy hogyan
alakult kapcsolata Brazilia népességével, az államhatalommal,
a Pápasággal és többi renddel.
A rend sorra mindegyik támogatását elveszítette és ennek a
folyamatnak a végén következett be a rend Brazíliából (és a
Portugál birodalomból) való kiűzése.
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4.2. A jezsuiták és a brazíliai népesség viszonya
Mikor az 153o-as években megszületett a brazil állam,
létrehozói a portugálok , alkalmazkodóképességüket bizonyí
tották. Ezt a képességüket Portugália földrajzi helyzetének
köszönhették.
Európa és Afrika határán jött lére népük az évszázadok, a
harcok és békés korszakok során. A kereszténység és mohame
dán hit határán: az európai, mór,néger népek keverékéből.
Valószinuleg ez a keveredés tette lehetővé, hogy a trópusokon
24
akklimatizálodjanak és megtelepüljenek tartósan.
Ahogy G.Freyre leirta:"Afrika szelleme, forró, olajos lehe
leté oldotta a germán keménységet az intézményekben és a kul
túra különböző megnyilvánulásaiban. Megtörte a középkori egy
ház erkölcsi és dogmatikus szigorát, kicsontozta a keresztény
dogmákat, a feudalizmust, a gótikát, a kánoni fegyelmet, a
vizigót jogrendszert, a latin nyelvet és magát a portugál jel
leget. Európa uralkodott, de inkább Afrika irányított. „25
Ugyanakkor a létrehozó elemek között ott volt a zsidó nép is,
amelynek kozmopolitizmusa, mozgékonysága, alkalmazkodóképessé
ge valószinuleg sikeresen átöröklődött. Ez is okozta, hogy a
katonai szellemet és a vallási túlbuzgalmat a gazdasági reálizmus kezdettől ellensúlyozta. 2 6 Portugáliában a házasságon
kívül született gyermeknek a többiekkel egyenlő lehetőségei
voltak, hivatalokat szerezhetett meg. Jó példa rá Thomé de
Sousa, Brazilia első főkormányzója. Ez,az emberhiány gyors
pótlására kialakult gyakorlat fennmaradt a gyarmatokon is.
A fentiek együttesen tették lehetővé, hogy egy viszonylag
kis létszámú nép négy kontinensen vesse meg lábát.
Brazília gyakorlati kolonizációja 1531-el kezdődik,
mikor Martin Alfonso de Sousa és öccse expedíciójukkal meg
érkezett. Néhány települést hoztak létre, és közigazgatási
beosztás alapjait: 12 capitániát. 27
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A portugál jelenlét kétféle módon nyilvánult meg:
északon - a mai Pernambuco térségében - letelepült, mezőgaz
daságból élő fehér népességgel a déli területeken pedig mozgékony keveréknéppel (mór - portugál
indián), akik portyá
zásból éltek. A jezsuiták a portugál közigazgatást és társa
dalmat követve települtek: megjelentek a cukornád-termelő
nagybirtokok, a városokban. A letelepült portugáloktól távol
missiós feladatokat láttak el, a telepesek lelkigondozására
és az indiánok térítésére vállalkoztak.
Nézzük meg részletesen, hogy a térítés a különböző kö
zegekben mennyire volt sikeres.

a . ) Cukormalmok világa
A portugál gyarmatosítás legfőbb tényezője a család, még
hozzá a poligám együttélésen alapuló család. Ez a termelő
egység az, amely képes volt nagy területek mezőgazdasági mű
velésbe fogására. A Capitania-k vezetői nemcsak az óriási te
rületek adománybirtokosai, hanem birái és közigazgatási vezetői
is is voltak. Kötelességük volt capitaniájuk védelme és bené
pesítése, az állami adók beszedése. Ezáltal a gyarmatosítás
családi keretekben zajlott. 2 8 A Capitania-k keretei a cukormalom urainak minden jogot megadtak, a király is csak névlege
sen uralkodott felettük. Szexuális szemléletük sokkal lazább
az európai átlagnál; mint már említettem, vallásosságuk nem
olyan merev. Szabadabb szemléletük és túlfűtöttségük miatt
a patriarchák számos utódot hoztak létre, törvényeseket és há
zasságon kívülieket, 29 A legelső időben előfordult hogy indián asszonyuk
az atyák beavatkozására-törvényes hitvessé vált.
A.század közepétől egyre gyakrabban Portugáliából érkezik a
leggazdagabbak felesége, s mellettük számos ágyast tart az
ur. Utódaik között nem tettek különbséget, sőt, mivel indián
vagy néger asszonyukhoz érzelmi szállal kötődtek, ezért utó
daik is fontosak. Jeronimo de Albuquerque gazdag pernambucói
patriarcha 1584-es testamentumában Soo.ooo reist hagyott nőt
len és hajadon természetes gyermekeire. 3o
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A cukormalmok urai mélyen vallásosak. De istenhitük
bensőségesebb, emberibb. A szenteket emberi tulajdonságokkal
ruházták fel, templomi ünnepségeik vidámak.
A cukormaimok urainak felfogása erősen eltért a jezsu
itákétól .
Nóbrega atya 1559-ben ezt írta Salvadorról:..."nem sokat
teszünk ennek a földnek a keresztényeiért, mert bezártuk előt
tük a gyóntatószékek ajtajait a rabszolgák miatt...
a legtöbben, házasok és nem házasok, otthonaikban vadházasság
ban élnek néger rabszolganőikkel... találnak liberális páte
reket, akik feloldozzák őket, és továbbra is ugyanúgy élnek..."
Bahiáról hozzáteszi a következőtennek a földnek a népe halá
los bűnben él, nincs egyetlen férfi, akinek ne lenne számos
néger szeretője, akiktől egy csomó gyerekük van, igen nagy
bűn ez. „31 A jezsuiták vallási fanatizmusa és aszketizmusa
idegenkedést váltott ki. Az az igényük, hogy beleszóljanak
híveik életének minden aspektusába a nagyhatalmi urakat el
fordította. Nem véletlen, hogy az udvarházak esetében a XVI.
századtól a franciskánus hatás érvényesült. 32
A szolgaszálláson élő indiánok szervesen beilleszked
tek: a nők feleségként, ágyasként, néha szolgálóként; a fér
fiak pedig az udvarház védőjeként. A jezsuiták kisérlete, hogy
ezeket az indiánokat befolyásuk alá vonják, sikertelen maradt.
Az udvarház és a jezsuita rend csak az eretnekek ellema jd
ni harcban kapcsolódott össze - a XVII. század elején
az angolok, hollandok kiverése után újra szembefordultak egy
mással. A rend aszketizmusa és a gyarmatosítok szexuális tob
zódása, mindkét részről erős hatalmi törekvésekkel párosulva,
azt eredményezte, hogy a jezsuiták a XVII.századra kiszorultak
az udvarházak környékéről. Lehetőségük lett volna talán a
de akkor már nem
XVIII.század első felében a visszatérésre
33
ez volt a rend célkitűzése.
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Ь.) Városokban működő atyák
A rend megjelenése után számos közigazgatási központban
megtelepült, és nagy építkezésbe fogott. Az olindai, riói,
bahiai és santosi templomot s kolostort P.Francisco Diaz
építette, de Recifétől Sáo Vientéig egy sor hasonló templo
mot létesítettek. А XVII.század második felében újabb épitési
hullám bontakozott ki: Salvadorban, Vitorlában, Belémben, és
Maranhäo-ban emeltek templomot. А XVIII.század elején a bá
34
nyavidékeken, igy Ouro Preto-ban települtek meg.
A partvidéki városokban hármas funkciót láttak el. Egy
részt elláttak a templomi teendőket. Másrészt valamiféle "ha
tárőr" szerepet is betöltötték. Harmadrészt a templomok mel
lett gyakran tartottak fenn iskolákat.
A XVI-XVII. században még nem alakult ki a brazil egyház
szervezete. A világi papok teendőit gyakran szerzetesrendek
vállalták fel, így a jezsuiták is, akiknek működési engedélye
ilyen teendők ellátására is kiterjedt. Valójában a rend ugyan
olyan kevés sikert ért el a városi népesség "jó útra téríté
sében", mint az udvarházak esetén. Csak annyi volt a különb
ség, hogy a városok egyszerű lakói nem rendelkeztek hatalom
mal, így bizonyos kötélcznttségekct végre kellett hajtaniuk.
Ellenőrizte a rend a különböző eltévelyedések tilalmát, a hit
tanainak betartását.Freyre szerint a kirótt gyakori böjt és
a halevő napok nagy száma gazdaságilag is fontos volt: a kor
látozott készletek alacsony szintű fogyasztást tettek csak lehetővé. 35 Azonban a látványos, vidám, érzéki vallásosság a vá
roslakókra is jellemző volt, így a jezsuiták aszketizmusukkal
és fanatizmusukkal kevés hívőt hódítottak meg. Szónoki tehet
ségüket, személyiségük kisugárzását, emberségüket mind-mind
fel kellett használni a siker elérésére.
Bár 164o-ben kiűzte őket a Sáo Pauló-i és santosi camara, de
1640-54 közötti tevékenységük inkább sikeres volt.
Gyújtó beszédekkel a hollandok kiűzésére szólították fel híveiket. Az egyik ilyen híressé vált templomi beszédet P.Antonio.
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Vieira tartotta 164o-ben. Olyan sikeresen tette, hogy a felszabadulás után beválasztották a IV.Jánoshoz küldött hódoló
küldöttségbe is.^ Híveik, mivel gazdasági és vallási érdeke
ik egybeestek, szivesen vették az atyák prédikálását.
A városi atyák világi teendői a XVII.század közepétől
megfogyatkoztak. Az 167o-es években az addig egyetlen Bahia
püspökséget érsekséggé tették és új püspökséget létesítettek
Pernambucoban, Rio de Janeiroban, Maranhao-ban. 37 A püspök
ségek megszervezték egyházi rendszerüket. A jezsuiták amúgy
is kevés híve tovább fogyatkozott. Városi tevékenységük egy
re inkább oktatási jellegűvé vált.
A portugál korona a legkorábbi időtől kezdve emberhi
ánnyal küszködött, ezért szivesen fogadtak minden betelepülőt.
Brazília betelepítését két szakaszra oszthatjuk. Az első a
XVII.század közepéig tartott,mikor minden európai nemzetből
érkeztek bevándorlók. Nem akadályozták meg egyetlen flamandnak, angolnak, németnek,
franciának és itáliainak a letelepülést. Nem a vérségi leszármazás volt fontos, hanem a vallás:
az érkezőnek katolikusnak kellett lennie vagy át kellett térnie. Ezt bizonyos időszakokban a hajó fedélzetén egy szerzetes
ellenőrizte. 3 8 Az eretnekség üldözésében fontos szerepet ját
szott az inkvizíció és a jezsuita rend is. Ennek ellenére, ha
protestáns nem is, de zsidó igen sok települt le, Salvadorban
is és főként Rio de Janeiro-ban, mivel elég távol volt a fő
várostól.^ Az első szakasz lezáródásával,........................................
............. a XVII.század közepétől a rend idegen-ellenőrző tevé
kenységet nem folytatott.
Sikeresebben tevékenykedtek az atyák, mint oktatók.
A gyarmati korszakban mind szemináriumaik, mind kollégiumaik
a kultúra talán legfontosabb központjai. Már 1554-ben megkezd
ték az oktatást Sao Vicentében.
Növendékeiket széles néprétegek gyűjtötték: az első
időben a félvér gyerekek, majd az indián, mesztic, portugáliai
és brazíliai fehér gyerekek nevelőivé váltak. Tevékenységük a
transzkulturáció szempontjából igen fontos volt: elősegítet
ték a fehérek és indiánok közti kapcsolatokat, akik a katekiz-
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mus mellett egymás nyelvét, szokásait is eltanulták.
Növendékeiket levélírásra kötelezték, ezzel az írásbeliség
terjedését segítették elő; a fennmaradt levelek pedig ko
runkban is információval szolgálnak. 4o
A kollégiumokba került tanárok képzése igen alapos volt.
A jezsuiták csak filozófiai stúdium elvégzése és tanítás után
kerültek egyetemre. Közülük is csak azok váltak Brazília ta
náraivá, akik kiemelkedő képességekkel és oktatási érzékkel
rendelkeztek. Ezért iskoláik színvonala kimagasló volt.
Fontosnak tartották az indiánok és félvérek képzését, mivel
azok törzsükhöz visszatérve megkönnyítették a misszionárius
téritő tevékenységét. 41 Ugyanakkor kerülték, hogy néger vagy
félig néger növendéket vegyenek fel, hiába kötelezte erre
őket a király 1686-ban.^ Nyolcadvér négerek már fehérnek
számítottak, így őket is tanították. Erre a legjobb példa a
"brazíliai Las Casas", Antonio Vieira volt. 43 Azt a régi törvényt - hogy a papi hivatás tilos, akinek néger vagy már vér
csörög az ereiben
ebben az esetben is megszegték, mint sok
más tehetséges ember esetében is.^ Intézeteikben természetesen számos fehér is nevelkedett. A XVI. században és a
XVII.század elején tömegesen oktatták a bandeiranték gyerme
keit, az ellenségeskedés miatt azonban a XVII.század közepé
től főként a városi polgárok gyermekeit képezték. Még a XVIII.
században is, mikor csökkent az oktatás általános színvonala,
messze jobbak a többi iskolánál. Növendékeik között olyan sze
mélyiségek voltak, mint Alexandre de Gusmao és Claudio de
Costa . 45
1755-ben megszűnt a rend indiánok feletti hatalma, tevé
kenységük gyakorlatilag az oktatásra korlátozódott. Carvalho
modernizációjához azonban modern felfogású emberekre volt
szükség. Ezt a világi oktatás bevezetésével kívánták megvaló
sítani. Az slsófokú oktatástól az egyetemekig fontos szerepük
volt a jezsuitáknak, engedélyük alapján bármikor előadásokat
tarthattak az egyetemeken. Befolyásuk a természettudományos
képzést megzavarta volna. Ezért a miniszternek el kellett tá
volítani őket az oktatásból.
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A rendet különböző okok miatt száműzték. Mörner 5oo-ra be
csülte a Brazíliából száműzöttek számát, s hozzátette:'.'
a jezsuiták kiűzésével a brazil társadalom elvesztette tanítói
és misszionáriusai többségét... .,46 Roland Mortier így fogalmazott:"...a jezsuiták elűzése.... - az oktatás színvona
lának visszaesését eredményezte" s idézte Diderot:"Azt hittem,
az értelmes tanulmányok hamarosan visszakapják az őket meg
illető helyet; a rossz tanitók helyére még náluknál is roszszabbak kerültek. Még kevesebb bennük a világosság, és még
kevesebb a tisztesség. „47

c. ) A jezsuiták és a mozgásban lévő telepesek kapcsolata
A XVI. században a városi fejlődés főként Pernambuco
térségében futott fel, a déli részeken, Sa’o Paulo térségé
ben másfajta gyarmatositás bontakozott ki. Az itt élő hódí
tók mozgékonyak, nem monokultúrás termelésből éltek. A tele
pesek a XVI. század elején érkezett franciák és portugálok
leszármazottai, akik egyrészt keveredtek az indiánokkal, más
részt 158o után spanyolokkal egészültek ki. Mivel mobilak
voltak, egyházi ellenőrzésük nehéz volt. Igen hamar ellentét
be kerültek az atyák és a bandeirantek. Ennek két oka volt.
Az első, hogy kifogásolták az együttéléseket. Gyakran előfor
dult, hogy a telepesnek Portugáliában felesége volt, így ha
akarták volna, akkor sem vehették volna el kedvesüket, ked48 Aл ,hodi, ,.
veseiket. Nőtlen férfiak sem házasodtak szivesen.
tők és indiánok egymást erősítő nemi tobzódását elítélte a
puritán jezsuita rend.
A másik sokkal súlyosabb ellentét az indiánokkal kap
csolatban vetődött fel. 1554-ben Anchieta atya olyan terüle
ten kezdte meg működését, ahol már mamelucok is éltek.
Vezetőjük, Joao Ramalho, Tibirica indián törzsfőnök lányát
vette el feleségül, igy békés volt az indiánok-portugálok
49
kapcsolata.
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Tibiriga jóindulatának megnyerésére jezsuitáktól különös
cselekedetre vállalkozott a rend: Pedro Parente Dias Velho
nevű jezsuita - különleges engedéllyel - feleségül vette a
törzsfőnök másik lányát.^0
A jezsuiták megtelepülését nemcsak a portugálok, de a többi
indián törzs sem fogadta szivesen. P.Anchieta több évtize
des győzködés után tudta csak az indiánokat lecsillapítani.
Nem így a mamelukokat.
A déli területek nem voltak alkalmasak sem cukor, sem
dohány termelésére. Ennél fogva a néger rabszolgák alkalmazása
lehetetlenné vált: nem termelte volna meg még az árát sem.
Ezért a déli területek számára olcsóbb munkaerő kellett. Bár
az indiánok kevésbé voltak alkalmasak tartós munkára, de a ve
lük való termelés rentábilis volt. A férfiakat vadászként,
kenusként dolgoztatták, esetleg a mezőgazdaságban. Az indián
nőket feleségként, házkörüli és mezőgazdasági termelőként alkalmazták. 5 2 A munkaerő szerzésére a legkorábbi időktől indiángyűjtő-expedíciókat indítottak. Az indiánok rabságbavetése és dolgoztatása ellen igen hamar felléptek a jezsuiták, és
a XVII.századtól megpróbálták azt megakadályozni saját izolá
ciós rendszerükkel. Az idő előrehaladtával az emiatti konfron
táció felerősödött, mindkét fél részéről egyre szenvedélye
sebb vádak merültek fel, ami nehezítette a konfliktus kezelé
sét . ^
Sao Paulóból számtalan expedíciót indítottak el, sőt a
XVII.század elejétől már megtérített indiánokra és missziók
ra is lecsaptak. 1627-től a guarani missziókat támadták.
Az 1628-as expedícióban pl. 9oo mameluk és 2ooo indián kísérő
vett részt. 54 1631-re a 13 guarani redukcióból 11-et elpusz
títottak. A két megmaradt telep népessége tovább vándorolt
dél felé és 1628-35 között új telepeket hoztak létre. Tovább
vonultak, és a mai Paraguay területén települtek meg. Védelműkre a király 1639-ben a bandeira-k tilalmát, az elfogott
indiánok szabadonengedését, az expedíciók vezetőinek letartóz
tatását rendelte el ^ és megengedte a telepeknek, hogy fel
fegyverkezzenek. A királyi rendeletet elszabotálták, de a
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P. Antonio Bernal vezette védelem sikeres volt. 1641 után
56
viszonylagos nyugalomban éltek a paraguayi redukciók.
A dél felé tartó út lezárását nagy változások követ
ték. Ekkortól nyugatra, északnyugatra tartanak az expedí
ciók. Másrészt, felhasználva a zűrzavaros helyzetet kiűzték
a jezsuitákat néhány városból. Ehhez a végső lökést az adta,
hogy P.Vieira felolvasta az a pápai bullát, amelyben elítélték az indiánok rabszolgaságát, 57 Kiúzésük után a jezsuita
rend áttette működésének terét Para-Maranhafo térségébe.
Ezzel párhuzamosan felerősödött izolációs politikájuk.
A jezsuiták-telepesek közti vitában a korona kompro
misszumos megoldást talált: megpróbálták az indián térítést
és az indián munkaerő kérdését szabályozni. A telepesek szá'
mára engedélyezték expedíciók küldését, de csak bizonyos
esetben. A szabályozás tételei nagyrészt összecsengtek
Francisco de Vitoria gazdasági jogának tételeivel. Azaz "jo
gos" volt az expedíció (háború), ha az indiánok gátolták a
kereskedelmet, raboltak, fosztogattak, szövetkeztek az ellen
séggel, s így veszélyeztették a király hűbéreseinek életét és
tulajdonát; ha ellenálltak az evangelizációs kísérletnek.
A portugál korona számára az is ok volt, ha nem tejesítették
hűbéresi kötelezettségüket (adó, munkaszolgálat), ha embert
ettek(de az az indián is fogságba vethető volt, akit fogság
ban találtak.^ A rendelkezés következtében megnőtt az "em
berevő", "ellenálló" vagy "fogságban talált" indiánok száma.
Elméletileg a "jogos háború" végrehajtása csak egy vallási
rend képviselőjének jelenlétében és a hatóságok előzetes jó
váhagyásával történhetett volna. De nem volt elég jezsuita az
ellenőrzésre
.
ciok
. 59

és gyakran engedély nélkül indultak az expedí-

Azzal, hogy a rend áttette működésének súlypontját
északra, nem szűntek meg az ellentétek. A Vieira atya által
alapított telepeket az 166o-as években elpusztították a telepesek. 6o Majd 1684-ben Sao Luiz-ból is kiűzték őket.
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1684 februárjában Manuel Beckman és Manuel Simoes de
Castro vezetésével a telepesek egy csoportja fellázadt a
Maranhao-i Kereskedelmi Társaság ellen és összejátszás miatt
a jezsuita rendet is száműzték.61 Brazília történetében kétszer űzték ki a jezsuitákat a hatalomból kereskedelmi mono
pólium miatt. Ekkor azért, mert mellette állt. (1755-59-ben
pedig, mert ellene volt). A felkelés miatt az indiánokkal kap
csolatban ójabb rendelkezést hoztak 1686-ban "Regimento das
Missoes..." címmel. Ez működött alapelvként 1755-ig.62
A jezsuiták számára biztosította az egyházi és a világi hatal
mat is.
A telepesek ezen sérelmét az aranylázat követő események fel
erősítették .
Az újonan bevándorlók egy-két évtized alatt kiszorítot
ták a paulistákat a bányavidékekről. Azok a bányavidékek körül
települtek le, élelemtermelő övezetet hoztak létre. Rio Grande
do Sul államban szarvasmarha-tenyészetek jöttek létre. Legelőterületük növekedését a guarani missziók állították meg. Amazóniában, ahol főként növénytermeléssel foglalkoztak, az arany
munkaerő-elszívást eredményezett. A rabszolga ára megfizethetetlenné vált ezért az indiánok felé fordultak a telepesek és a
nagybirtokosok. Munkaerőhöz jogosan ritkán jutottak: a dolgoz
tatható indiánok valós létszáma,a misszionáriusok izolációs
politikája, az állami és nagybirtokosi igények prioritása mi
att. Ezért mindenféle csalárd módon próbáltak munkaerőhöz jut
ni: expedícióik gyakran hamis Ígéretekkel vagy erőszakkal hoz
ták ki az indiánokat az őserdőből és gyakori volt a túldolgoztatás. 63
A munkaerő hiánya ójra akuttá tette a jezsuiták és a
telepesek közti vitát. Az 171o-es évektől számos beadvánnyal
bombázták az udvart. Voltak olyan Maranhao-i kapitányok, mint
Cristovao da Costa Freyre (17o7-1718) és Bernardo Perreira de
Berredo (1718-22), akik a telepesek oldalán állva maguk is
küldtek ki rabszolgavadász-expedíciókat. A két következő kor
mányzó: Joao da Maia da Gama (1722-28) és Alexandre de Sousa
Freire (1728-175o) viszont
védelmezői.

a jezsuiták lelkes támogatói és

49

A jezsuita-ellenes erők az 172o-as években képviselőt
küldtek az udvarba. Paolo da Silva Nunez azzal vádolta a je
zsuitákat, hogy zsarnok módon viselkednek, bitorolják a ki
rályi hatalmat. Továbbá arra biztatják az indiánokat, hogy
hagyják el a fehér ember házát, ahová felvették őket. Azzal,
hogy fegyverrel látták el az indiánokat, sok portugál halálát
okozva, sőt néhol portugálokat tartottak fogságban.Szerinte
meggátolták a telepesek erőfeszítéseit, hogy munkaerőt szerez
zenek az indián falvakból. A jezsuita fal vak"inkább hasonlí
tanak nagyforgalmú vámházakra,mint missziós telepekre."
Végül árulással vádolta őket: hogy a Felső-Amazonas mentén a
spanyolokkal, a Felső-Rio Negro mentén a hollandokkal, a
guayanai partok mentén pedig a franciákkal folytatnak áruló
üzelmeket. 65
A fenti vádak igazak voltak - ha önmagukban nézzük őket.
"Bitorolták a királyi hatalmat." Az 1686-os törvények alapján
világi és egyházi joghatóságuk volt. "Biztatták az indiánokat..."
Az indiánok felett joghatóságuk volt, és ennek értelmében az
engedély nélkül elhurcolt vagy túldolgoztatott indiánokat meg
próbálták falvaikba visszaszállitani. A fegyver és börtön iga
zából a szegény,missziós telepekre lecsapó elemek számára
volt sérelmes.
A vád, hogy akadályozták az indiánok törvényes munkára
vitelét: igaz. Mivel a hivatalt viselőknek nem volt kötelezett
ségük, igen sok hivatalt kreáltak, jelentős számú indiánt von
va ki így a munkaerőkeretből.^ Hasonlóan védekeztek, mint az
andoki indián közösségek. 67
Gazdálkodtak és kereskedtek. Az olcsó indián munkaerőt
igen hatékony munkaszervezéssel hasznosították. Termékeik árát
tovább javította a rend adó-mentessége. Valójában ellenfeleik
azt sérelmeztezték, hogy kiváltságaikkal jóval olcsóbban tud
tak termelni, s a telepesek nem konkurálhattak velük. Mezőgaz
dasági feleslegüket, kézműipari termékeiket, az erdőben gyűj
tött fűszernövényeket és a Joannes-szigeti húst eladva jelen
tős haszonra tettek szert. Mindenkivel kereskedtek, akinek
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volt pénze. Az aranyért egyrészt használati cikkeket vettek;
másrészt Rómába is küldtek pénzt, hamadrészt kölcsönöket fo
lyósítottak. Dónéhány vállalkozó eladósodott: vagy pénzt kér
tek kölcsön, hogy árut vehessenek a commisarios volantesektől;
vagy árut (élelmiszert, textíliát) - amit gyakran az indiánok
kifizetésére használtak fel. 68 Azok akik eladósodtak , tarto
zásukat nem tudták kiegyenlíteni, szivesen szabadultak volna
a rendtől.
A jezsuiták bűne ez a sikeres gazdálkodás volt. Telepe
ik kiemelkedtek a körölüttük levő "fehér" telepek közül.
A királyi ellenőrző bizottságok kedvező jelentést adtak a
missziókról La Condamine 1743-as utazásakor szembeállította
6 9 Pernama fehér telepek nyomorúságát a missziók jólétével,
buco és Maranhao térségében a szűkös élelemtermelés miatt
gyakoriak voltak az éhínségek. Az ilyen periódusokban szintén
fokozódott a jezsuita-ellenesség.
Látható:a XVIII.század közepén a jezsuita-ellenességnek
GAZDASÁGI okai voltak. A kis és középbirtokosok számára in
diánok feletti hatalmuk)a kereskedők és termelők számára az
adómentesség miatti tisztességtelen verseny okozott prolémát.
megújuló vádjait sikeresen kivédték - amíg a
A telepesek
korona támogatását élvezték.

4.3. A jezsuita rend és az államhatalom kapcsolata
Mint már említettem, a portugál gyarmatosítás kezdettől
fogva emberhiánnyal küszködött. A népesség gyarapodásának bár
miféle módozatát engedélyezték: nemcsak rasszok közti nagyfokú
7о
keveredés, de a papok családalapítása is gyakorlat volt.
Ez alól a gyakorlat alól a jezsuita rend kivonta magát. Szá
mukra Brazília gyarmatosításában nem a népességgyarapító, ha
nem a megtartó és hódító szerepe jutott.
A jezsuiták zöme jó családból származó, képzett és el-

51

hivatott személy volt. Családi kapcsolataik, s az a tény,
hogy III.Jánostói kezdve a gyóntatok és nevelők gyakran je
zsuitába királyi udvar jóindulatát biztosította számukra.
A rend megtartó szerepéről (oktatás, indiánok védel
me, stb.) már írtam. Erről írta Silvio Romero, hogy a biro
dalmi rendeletek és a jezsuiták katekizmusa "kezdettől fog„71
va biztosították a vallási és jogi egységet.
Hódító szerepüket érkezésükkel megkezdték: a bandeirákkal versenyezve újabb és újabb területeket tártak lel.
A belső térség feltárásában főként a XVII.században jeles
kedtek.
Portugália a XVII.század közepére elfoglalta azt a te
rületet, amelyet számára a tordesillasi egyezmény biztosí
tott. Spanyolország a neki ítélt amazóniai területeket vi
szont nem tudta elfoglalni: egyrészt az Andok nehéz átjár
hatósága, másrészt a perui-kolumbiai rész magasabb kulturá
lis-gazdasági szintje, harmadrészt a sertao meghódításának
nehézségei (magas költség, zuhatagok, vad indiánok, beteg
ségek, stb.) akadályozták. Ráadásul Portugália az Amazonas
deltájának uralmával elzárta folyamrendszert, így járulva
72 Egyetlen spanyol
hozzá a spanyol hódítás elégtelenségéhez,
jelenlétnek az Andok keleti lejtőjén megjelenő jezsuita
missziók tekinthetők. Ez Davidson szerint újra csak a por
tugál hódításnak kedvezett: határvédő feladatukat jól ellát
ták, de hódításra nem vállalkoztak. Ezzel a spanyol gyarmatbirodalom véglegesen defenziv helyzetbe került. 73
Viszont mind a paulista expedíciók, mind a jezsuita missziós
térítések aktivan pásztázták ezt a területet. A hódítás fo
lyókon felfelé haladt, és a nagyobb folyók találkozásánál
erődítményeket hoztak létre. A belső területek kolonizálását
erről a kb. 3o, stratégiai ponton levő erődből hajtották vég
re. A brazíliai jezsuiták főként Amazónia középső részének
kolonizálásában vettek részt.
A XVII. század második felében sem pénze, sem szakembere nem
volt a koronának, hogy az újonan meghódított területek igaz
gatását létrehozza. Megoldás a jezsuiták funkcióinak és ha
táskörének növelése volt. A kormányzat - a korábbi sikertelen-
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ségeken okulva - már nem akarta az indiánokat bekényszeríteni az ültetvényes gazdálkodásba, hanem deffenziv szerepet
szánt nekik, ami a jezsuiták letelepitése és krisztianizálási szándékával egybeesett. Ezért kapott végül a misszióshálózat prioritást, a korona indián-védő intézkedéseinek
ez van a hátterében. 74
A jezsuiták krisztianizálták, s igy állampolgárrá tet
ték az indiánokat, letelepítésükkel párhuzamosan a környék
jogi-közigazgatási teendőit is ellátták. Ennek megfelelően
biztosította az 1686-os rendelet, hogy az indiánok felett
egyházi és világi hatalmat gyakoroljanak. A rend a Korona
elsőrendű támaszává vált.
Az arany és a hatására felgyorsuló népességbeáramlás
fokozatosan változásokat idézett elő a korona szemléletében.
Brazília keleti-délkeleti vidékén a Mato Grosso térségében
megnőtt a populáció, 75 Az arany és gyémánttermelő területekre gyorsan bevezették a gyarmati közigazgatást. Míg 169o-ben
76 Fokoza3, 175o-re már 7-re nőtt a főkapitányságok száma,
tosan megteremtődtek az amazóniai királyi közigazgatás pénz
ügyi és személyi feltételei. Másrészt a jezsuiták a gazdsági
élet akadályozóivá váltak: a folyókon Bélámból egyszerűbb
lett volna bányavidékek ellátása, mint Rio de Ganeiróból szárazföldi úton át. 77 Ennek útjában nem is annyira a brazil,
mint a spanyol missziók álltak. Ezért, és a határok rende
zéséért kezdődtek tárgyalások 1746-ban, amelynek eredménye
a madridi szerződés volt. A tárgyalás mellett a folyók inten
zív felderítését kezdték meg: a Korona támogatta a magányo
sok expedícióit, 1749-ben pedig felszólította Mato Grosso
főkapitányát, Antonió de Rolim Mourát, hogy a hajózás bizto
sítása érdekében támogassa portugál alatvalók letelepülését
a-Guaporé körzetében. 7 8 Az 175o-es szerződéssel megteremtődött volna a belső területek folyóvízi összeköttetése- ha a
guarani felkelés

miatt nem hiúsult volna meg maga a szerző

dés. A guarani felkelés kirobbantásával mindkét ibér udvar
a jezsuitákat vádolta, amelynek következménye a jezsuita ki
rályi gyóntatok elmozdítása és a "jezsuita párt" háttérbe szó-
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rítása lett. 79
A madridi szerződés sikertelensége meggyorsította a jezsu
iták Amazóniából való eltávolítását. Azt a központosítási
folyamatot, amelyet V.János kezdett meg Portugáliában, gaz
dasági intézkedésekkel kapcsolták össze Brazília esetében.
I.József új adminisztrációt küldött ki: az északi részre
Mendoga Furtado-t, a déli területekre Andrada-t jelölték ki. 8o
A Korona különösen odafigyelt Pará és Maranhao államokra,
mivel fontossá vált, hogy az amazóniai térséget a többi te
rülethez integrálják. Mendoga Furtado-nak a kormánytól kapott
utasításai között már 1751-ben szerepelt, hogy óvatosan vizs
gálja meg a missziók helyzetét, illetve tegyen javaslatot a
térség fejlesztésére. Vizsgálatai alapján a kormányzó a kö
vetkezőket javasolta:
1.) Az indiánokat ki kell mozdítani a missziók ellenőr
zése alól.
2.) A fehér népesség számának növelésére telepítsenek
be házaspárokat az Azori-szigetekről.
3.) A munkaerő biztosítására szállítsanak néger rabszol
gákat a térségbe.
Maranhao népessége kicsi volt, s szinte teljesen indián.
A csak tupí nyelven beszélő, missziókban elzárt indiánok nem
segítették elő a többi területekhez való integrálódást.
Carvalho miniszter számára a jezsuita rend inkább erős, független szervezetnek tűnt, mint az állam szövetségesének.
Már Portugália esetében láthattuk, hogy a kormány az autonómi
ával bíró szervezetek felszámolására törekedett. A jezsuita
rend kiváltságai a gazdasági - politikai változások akadályaivá
válltak. Ebben a szituációban a kormány változtatott korábbi
politikáján, s a telepesek már korábban hangoztatott vádjait
magáévá tette.
A Jézsustársaság támogatóit fokozatosan elveszítette. XIV.Bene
dek nem szerette a jezsuitákat. A portugál kormányzat neheztelt
a guarani háborúk miatt. 1754-ben meghalt utolsó támogatójuk,
Mária Anna anyakirálynő, aki Habsburg lévén pártolója volt a
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rendnek. Halálával a brazíliai, osztrák tartományból szárma
zó jezsuiták kényes helyzetbe kerültek. Mind a moxok, mind a
guaranik misszióiban aktívan tevékenykedtek földijeik.
Maranhaoi hittestvéreiket a kormányzat bűnös összejátszással
vádolta. Jezsuiták voltak és külföldiek. így mindenképpen
akadályozóivá váltak a nemzeti egyház kialakulásának.
A jezsuiták hatalomtól való megfosztása két szakaszban történt.
Az elsőben kivették kezükből az indiánok feletti világi irányí
tást. Az 1755 június 5-ei rendelet szabad emberré tette az in
diánokat, s szavatolta törvény előtti egyenlőségüket. Törvénye
sen megkönnyítették a fehérek és indiánok közti házasságot.
Kötelezővé tették az indiánok számára a portugál nyelv tanulá
sát. 1757-ben a "missziós rendszer"-t az "igazgatósági rendszer"
váltotta f el. ^
A második szakaszban (1758-59) a rendet megfosztották egyházi
hatalmától. Ebben a kormányzatnak a portugál és brazil egyház
segédkezett.
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4.4. A .jezsuiták és az Egyház viszonya
III.Pál 154o-ben különleges pápai bullával engedélyezte a
Jézustársaság működését. Rendelete több szempontból
érthető: A jezsuiták tehetséges, művelt, aszketikusan élő
papok, akik ráadásul a pápának engedelmességet fogadtak.
Az egyházon belüli fegyelmezetlenségek
kicsapongások és
a protestantizmus terjedése miatt intézkedéseket kellett
hozni. Az üj, vallásosabb irányvonalat a tridenti zsinat ha
tározta meg, végrehajtói pedig a jezsuiták lettek, 84 Európában főként oktattak és lelki éleletet irányították, Európán
kívül térítettek is.
A Portugál birodalmon belül a különböző rendek számos okból
rosszalták a jezsuiták tevékenységét. Magában Portugáliában
mind a főpapok, mind a többi rend sérelmezte kiváltságaikat,
az udvarban betöltött különleges helyzetüket, s azt, hogy a
térítés érdekében engedményeket tettek a pogány vallásoknak
( "kinai ritus-vita"
A többi rend ellenszenvét fokozta,
hogy ellenfeleiket az inkvizíció segítségével is eltávolíthatták .
A XVII. század második felében az Inkvizíció és a jezsuita
rend is összecsapott. Az 166o-as években P.Antonió Vieirát
Lisszabonba száműzték, ahol a portugál inkvizíció - túlzásai
miatt
eltiltotta a prédikálástól és börtönbe csukta. Mikor
Dom Pedro jutott hatalomra, volt nevelőjét kiszabadította.
Vieira Rómához fordult, s feljelentette a portugál inkvizíci
ót. A portugál király ösztönzésére a pápa felfüggesztette
annak működését és a tilalom 1691-ig életben maradt. 86

Brazíliai tevékenységük is különböző érzelmeket váltott ki
a papságból. A főpapok joghatósága itt is csak korlátozott
mértékben vonatkozott rájuk. Ez a XVI.-XVII. században nem
okozott problémát, mivel még nem alakult ki Brazília egyházszervezete. A rend jogosítványai alapján azon a területen,
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ahol nem neveztek ki püspököt, annak kinevezéséig jezsuita
is elláthatta a püspöki jogkört. Brazília egyetlen püspök
sége 1649-1672 között vákáns volt, s csak az 167o-es évek
ben töltötték be, miután érsekség lett. Ezzel párhuzamosan
új püspökségeket alapítottak Pernambucoban, Rio de Janeiro^
8 7 Rio püspökét például 1676-ban nevezban és Maranhaoban.
ték ki 88 , azaz a térség papi vezetői jó egy évszázadig a
jezsuiták voltak. Az újonan kinevezett püspökök - vérmérsék
letüktől függően - vagy megpróbálták bevonni a munkába és
főként, ha
hasznosítani a jezsuiták tapasztalatait, vagy
jeszuita-ellenes rendből került ki - a rend eltávolítására
törekedtek. A XVIII. század első felében megerősödtek a part
vidéki püspökségek, a rend visszaszorult Amazóniába.
A brazíliai rendek jó része alkalmazkodott a helyi viszonyok
hoz. Gyakran előfordult, hogy egyházi személyek fogadalmukat
megszegték. A portugál gyarmatosítás személyi feltételeinek
biztosítására az együttélés bármilyen formáját házasságként
ismerték el.
Nobriega atya így panaszkodott a XVI.század
közepén: "... ( a mesztic nők ) ha korábban nem kötöttek házasságot, ez azért volt, mert a fehér férfiak továbbra is sza
badon élnek bűneikben, és egyesek azt állították, hogy nem kö
vettek el bűnt mert a funchali érsektől engedélyt kaptak rá",
s keserűen állapította meg, hogy a bűnben élőket a liberális
A jezsuita rend erkölcsi felfogásával
páterek feloldozzák,
a brazíliai gyakorlat ellentétes volt.
A portugáliai hagyományok alapján gyakran előfordult, hogy
egyházi személyeknek gyermekeik voltak. Már Nobrega atya megbotránkozott a bahiai és pernambuco-i papok életmódján s el
ítélte azt.^
A cukormalom papjától is más viselkedést vártak el a jezsuiták.
A' jezsuita Andreoni szerint a káplánnak egy kívülálló kis ház
ban kell laknia és legfeljebb egy öreg szolgálója lehet. Ezzel
a káplán függetlenségét és a fiatal nőktől való távolmaradását
biztosíthatta volna. A gyarmati időszakban főként ferencesren
diek voltak a cukormalmok káplánjai. Egyáltalán nem aszketiku-
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sak, az udvarházban eltek, gyakran neger elettarsaik és számos gyermekük volt. 92
Voltak olyan papok és szerzetesek is, akik egy bizonyos jövedelem elérése után egyszerűen otthagyták rendjüket és vi
lági életet kezdtek.93
A klarisszák 1677-ben alapított kolostorában visszatérő bot
rányok voltak,mint például annak a lánynak az esete, aki a
káplánnal folytatott viszonyt. Hasonló okok miatt több lányt
is kiűztek a kolostorból. Azok az apácák közül,akik maradtak,
kevesen folytattak kizárólagosan lelki életet, többen jószá
gaikat igazgatták. Volt olyan apáca, akinek 1756-os halálakor több mint 4 millió reis kintlevősége volt, ami a konvent
94
éves bevételének felével volt egyenlő,
A jezsuita rend tűi
ságosan világi viselkedésüket elítélte.
1711-ben kitiltották a vallási rendeket a bányavidékekről, mi
vel többen Isten igéjének hirdetése helyett aranyat csempész
tek.95 Ebben is a meggazdagodás vágya volt - ami a rendek sze
génységi fogadalmával ellentétes volt.
A különböző vallási rendek viselkedése erősen eltért a triden
ti zsinat kívánalmaitól. A jezsuiták igyekeztek hathatósan fel
lépni és megtisztítani a vallást a kilengésektől. Vallási szem
pontból igazuk volt, ám hiába léptek fel, csak maguk ellen han
golták a többi rendet. A többi rend szervesen kapcsolódott a
gyarmat életébe, összlétszámúk és befolyásuk igen nagy volt,
tagjaik közül sokan brazíliai eredetűek. A jezsuita rend lét
száma csak néhány száz fő volt, s elkülönült a gyarmat életé
től. A rend tagjai általában európaiak: a portugálok és spa
nyolok mellett többen Közép-Európából származtak. Ezért hiá
ba volt igazuk: csak veszíthettek.
Mivel főpapok a legritkább esetben lehettek - nem ügy, mint
ellenlábasaikkal szemben két hataloma többi rend tagjai
ra számíthattak:*- az államra és a pápára.
A XVIII.század közepére elveszítette a jeszuita rend a Korona
támogatását, mikor az állam központosításának és intenzifikálásának gátlójává vált. XIV. Benedek pápa (174o-58) kiegyezett
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a központosító állammal és a protestantizmussal. A nemességnek az a része, amely támogatta a Jézustársaságot, maga is
kiszorult a hatalomból. Kimondhatjuk: a Portugál birodalom
ban az 175o-es évekre nem maradt olyan hatalmi központ, amely
támogatta volna a rendet.
A jezsuita rend brazíliai hatalomtól való megfosztásának
második szakaszát (1758-59) az egyház segítségével hajtottak
végre.
1758-ban kinevezte Saldanha
I.József - pápai engedéllyel
bíborost a brazíliai missziók vizitátorává, s feljogosította,
ha jónak látja, reformok meghozatalára. A vizitáció időszaká
ra Atalaga lisszaboni pátriarcha visszavonta a jezsuiták gyón
tatási és prédikálási jogát. Saldanha a helybeli püspököket
bízta meg a vizsgálat lefolytatásával, majd 1758 május 15-én
rendeletet adott ki, amelyben leszögezte, hogy mind Európában,
mind a tengerentúli missziókban botrányos üzelmeket és nyerész
kedő kereskedelmet folytattak ezért Atalaga prédikálási
96
gyóntatási tilalmát fenntartotta.

és
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5. Fejezet

A JEZSUITÁK ÉS AZ

INDIÁNOK KAPCSOLATA

A jezsuiták és az indiánok kapcsolatát különféle szem
szögből értelmezték. Másként látják a jezsuiták, másként a
telepesek, a felvilágosult irók, az indiánok. A jelenkor
irodalmában főként jezsuita-párti és jezsuita-ellenes szer
zők vannak. Maga a téma olyan, hogy nehéz pártatlannak ma
radni .
A felfedezés idején a mai Brazília területén szétszó1,5 millió indián élt.^
ródva jelentős népesség, mintegy 1
A felfedezők a békés tupikkal találkoztak először. A XVI.
század második felében rájöttek, hogy nemcsak ez a népcsoport
létezik, s már kétrészre osztották az indiánokat. A nem tupi
2
törzseket tapuiaknak nevezték el.
A XVI. század legelején a nyelvcsaládok közül három
volt fontosabb: az Amazonas folyam torkolatát széles sávban
elfoglaló tupik, az Amazonas medence nyugati-középső részét
elfoglaló arawakok, és a tupiktól délre, a Mato Grosso tágabb környezetét elfoglaló guaraník. A felfedezés idején a
törzsek különböző fejlettségi szinten voltak. Brazília terü
letének zöme trópusi. Az itt élő indiánok vadászó-gyüjtögető
életmódot folytattak, a természeti-technikai feltételek a nö
vénytermelést csak kezdetleges szinten tették lehetővé. A te
rület gyors kimerülése egyrészt a népesség alacsony szinten
való tartását, másrészt a folytonos vándorlást tette szükséges
sé. Az új területeket hódító hadjáratokkal, törzsi háborúkkal
szerezték meg.^
A fehérek tömeges megjelenése megváltoztatta ezt a helyzetet.
válaszoltak a kihívásra:
féle
elhúzódtak, fegyveresen ellenálltak vagy barátságosan fogadták

Az indiánok

{
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at érkezőket. Az ellenállókat a portugálok technikai fölényük
birtokában szétverték, részben megsemmisítették, részben szét
szórva beolvasztották. A megmaradt indiánok bemenekültek az
erdőbe. Az erdőségek belsejébe húzódó törzsek beleütköztek az
ott élő többi törzsbe, s ezzel újabb népvándorlást és megerő
södő törzsi háborúkat idéztek elő. A gyengébb törzsek elpusz/
4 A vándorló törzsekkel ju
tultak vagy beolvadtak a hódítókba.
tottak el először a fehérek betegségei a belső területekre,
ami az indián népesség további pusztulásához vezetett. A XVI.
század során a fehérek közvetve és közvetlenül is hozzájárul
tak az indián népesség pusztulásához: a korábban egy milliós
populáció 157o-re nyolcszázezerre, 165o-re hétszázezerre apadt.^
Volt rá példa, hogy szivesen fogadták az érkezőket,mint
Tibirigia törzsfőnök, aki engedélyezte a jezsuiták térítését
6 A katolikussá vált törés lányait portugálokhoz adta férjhez,
zsek közül nem egy katonai segítséget is nyújtott a portugálok
nak: 1567-ben Estancio de Sá a temimino indiánokkal szövetkez
ve győzte le a franciák és tamoio indiánok közös seregét.
A szövetséges törzsek segítségével az idegen hatalmakkal szö
vetkező vagy fegyveresen ellenálló indián törzseket megtörték:
árulással (1575-ben Antonio Salema Rio de Janeiro-i kormányzó
így győzte le a tamoio indiánokat), fegyverrel (mint Sá), be
tegségekkel (például a XVII.század elején a goitacaz indiáno
kat a köztük szétosztott, himlővel fertőzött ruhák tizedelték
meg
Ribeiro (1979) a mai brazília indián népességét négy ka

Ъ.

tegóriába osztotta be:
1.) Elszigetelt_törzsek (ezek a "vad" és "ellenséges" in
diánok, a fehérekkel való kapcsolatuk véletlenszerű;
a törzs létszáma relatíve nagy, egészségügyi állapo
tuk jó; kultúrális autonómiájuk teljes.)
2.) Ih6szakos_kapcsolatban_levő_csoportok (a fehérek te
rületükön fokozatosan megjelennek; kultúrájuk és
nyelvük módosul, mivel a fehérek javainak megszerzé
sére cserekereskedelembe vagy árutermelésbe fognak.)
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3.) Rendszeres_kapcsolatban_leyő_csoportok (elvesztet
ték kulturális - társadalmi autonómiájukat; s bár
még őrzik életképes hagyományaikat, de azok már
módosultak.Növekszik a portugálul beszélők száma,
a népesség létszáma csökken, a törzsi keret működő
képessége elégtelen.)
8
4.) lD(tegrált_csoportok
Ezt a beosztást visszavetíthetjük a XVII.század elejére is.
A XVI.században igen erős volt a transzkulturáció a fehérek
és indiánok közt, különösen a városokban. A rasszok közti
kapcsolatok szabályozása igen enyhe, mind jogi, mind vallási
szempontból. A városokban erősen hatott a gyarmat benépesítésé
nek igénye, így a keveredés igen hamar megkezdődött. Főként
a fehérek és négerek közti keveredésről beszélhetünk a XVII.
század elejétől. A központoktól távol, a déli területeken is
erős keveredés indult. Az együttműködni hajlandó törzsek
(Ribeiro beosztásában a 3.) és 4.) csoport) szervesen beillesz
kedtek a brazil társadalomba, s felvéve annak erkölcsi szaba
dosságát, a hódítókhoz hasonultak.Kereszténnyé térítésük csak
részben volt sikeres: hamar a paulisták és a városi telepesek
vallás-szemléletét vették át. Ezek között az őslakosok között
teljes erkölcsi romlás következett be. Hagyományaikat, nyelvü
ket, indián szokásaikat elvesztették és fokozatosan beolvadtak
/
9 A jezsuita rend aszketizmusát és ortodoxiáját
a hódítókba.
ezek az indiánok és belőlük keletkezett meszticek elvetették.
A jezsuita rend fokozatosan a Ribeiro kategóriájában
1.) és 2.) pontban említett csoportok felé fordult, s ebben
az államhatalom részéről támogatásra talált. A korona számára
szükség volt az indiánok európizálására, s erre a térítő ren
dek voltak legalkalmasabbak.
Mivel a fehérekkel való érintkezés a jezsuita rend mun
káját tönkretette, ezért Aquaviva generális időszakában vál
tozásokat vezettek be. Egyrészt megszüntették a vándorló térí
tői rendszert, mivel az eredmények nem voltak tartósak.
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Helyette minden megtérített törzs mellé állandó lelkiatyát
jelöltek ki, akik legalább tupi nyelven beszéltek. A kato
licizmus szerinti élet könnyebb betartásához az indiánokat
távoli, elzárt falvakban telepítették le és megakadályozták
az indiánok-fehérek közti érintkezést. lo
A XVII.század elejétől a jezsuiták indiánokkal kapcso
latos feladatai a következők voltak:
a.) minden indián törzs védelme a fehérek pusztításá
val szemben
b.) a nomád törzsek krisztianizálása, letelepítése
c.) a letelepített törzsek lelki vezetése, európanizá1 ása
/d.) a fehérekkel élő indiánok lelki vezetésének megszer
zése/
A telepesek pusztításai miatt a jezsuiták a legkorábbi idő
szaktól szorgalmazták az indiánok védelmét. Két nagy név kap
csolódik a XVI .-XVII.század indiánvédő politikájához:
Jósé de Anchieta-é (XVI.század) és Antonio Vieira-é (XVII.
század) .
Anchieta főként térítő tevékenységet folytatott: több ezer
indiánt térített meg a mai Sao Paulo tágabb térségében, meg
szerkesztette a tupi nyelvtant.közvetített a fehér és indián
között. Ö érte el, hogy 1763-ban Ubatubában megkötötték az elsó portugál-indián békeszerződést. 11 Szelíd, szeretetteljes
missziós munkája következtében nevezik Anchietát az "indiánok
apostolának" is. 12
A rend megerősödésével egy másfajta jezsuita típust jelez An
tonio Vieira atya. léritő munkájánál talán csak szervező tevéHithirdetőként szónoklataival a holkenysége volt fontosabb,
landok elleni harcra prédikált, igen nagy sikerrel. Ennek kö
vetkeztében a királyi udvarba került, s a hercegek nevelője
lett. Mellette fontos diplomáciai feladatokat is ellátott.
Visszavágyott Brazíliába. Sikerült a királyi udvartól engedélyt
szerezni új redukciók felállítására (mivel ezeket a területe
ket a lordesillasi egyezményben a spanyoloknak ítélték, téri-
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tésével a portugál befolyás is növekedett). Nemcsak enge
délyt szerzett, de az új redukciók működésének szabályozását
és ellenőrzését is megszervezte. Térítése alatt a portugál te
rületek többszáz kilométerrel terjedtek ki nyugat felé.
Vieira atya működése látványos. Az indiánok védelmére harci
asáéban kelt ki elődeinél, nem félt szembeszállni a telepesek
kel, szónoklataiban keményen bírálta a portugálok hibáit.
Erőszakossága irritálta a telepeseket: új misszióit elpusz
tították, a megtérített indiánokat elhurcolták, eltiltatták
az inkvizícióval a prédikálástól. Mikor azonban neveltje Dom
Pedro került hatalomra, minden ellene irányuló intézkedést
megsemmisíttetett. 13 Hatására 168o-ban, 1686-ban olyan törvényeket hoztak, amelyben az indiánokat a fehérektől megvédték: mind világi, mind egyházi szempontból a jezsuitákat he
lyezve az indiánok fölé.
A XVII.-XVIII.században a jezsuita rend igen keményen
megvédte szerzett jogait és missziós területeit , emiatt
előbb a telepesekkel, majd az államhatalommal is szembekerült.
A nomád törzsek katekizálása (Ribeiro 1.) és 2.) kategóriája)
nem ment gyorsan és áldozatok nélkül. A törzsek gyakran ne
hezen megközelíthető, a kontinens szívében lévő területeken
éltek. Első problémát a jezsuita hittéritők számára a termé
szeti akadályok jelentették. Ezért volt fontos, hogy lehető
leg egészséges, jó erőben lévő misszionáriusok kerüljenek Bra
zíliába. Az őserdők és folyók legyőzése után a lelkek meggyőz
zése következett. Gyakran az indián-gyűjtő expedíciók megelőz
ték őket, ezért bőrük szine bizalmatlanságot keltett. Azon
kívül előfordult, hogy a rabszolgavadászok misszionáriusnak
adták ki magukat,ha békésen nem tudták a törzset a partvidék
re vinni, fegyverrel estek rájuk. A fehér ember rossz hírét
terjesztették az őserdőbe szökött és az indiánok közt letele
pülő néger rabszolgák is. Az ilyen területre érkező jezsui
ták helyzete igen nehéz volt. Gyakran megölték az érkezőt.
Jobb esetben visszautasították, mint tette azt a XVII.század
ban egy törzsfőnök: "...okosabb lenne, ha visszatérne saját
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országába, mert a guaraník nem engedhetnek más lényt arra
a területre, amelyet a nagyszülőktől örököltek, s a rossz
szellemek hozták ránk ezeket a férfiakat, mert az új taní
tásokkal el akarják venni tőlünk a jó és régi életformán
kat, amit őseinktől örököltünk, ... ,e1 kell űznünk őket
„14
földjeinkről, vagy el kell vegyük az életüket.
Az indiánok térítésére zömben két módszert használ
tak fel. Az első a híresebb, amit a jezsuita-párti szerzők
különösen hangoztatnak. Erről a módról ír R. Bolt regényé
ben: "- Akkor mindnyájan megyünk - mondta Sebastian.
és vi- Csak ez hiányzik - tréfálkozott Gábriel
gyünk el magunkkal egy csapat rabszolgavadászt és
néhány fegyvert. Azonnal rabszolgavadászoknak néznek
bennünket, ha mindnyájan megyünk.
folytatta AntoTegyük fel, hogy sikeresen odajut
nio - mit fog tenni a vízesés fölött?
Imátkozni fogok.
Nem, azt akarom kérdezni, mivel akarja őket megköze
líteni, megnyerni?
A zenével.
Zenével! - kiáltott fel Sebastian és karjait az ég
felé emelte.
Nem hiszel a zenében, Sebastian?
Rám nincs semmi hatással.
emberekről beszélek, a guaraníkról.
Én érzékenyebb
Ismered, amit Minoria mondott: "Adjatok nekem egy ze
nekart, s meghódítom Dél-Amerikát." Ezt kísérlem meg.
Csodálatos! Felérve a vízesésen túlra, ön majd eljátszik nekik egy darabot!
A rabszolgakereskedők tűzfegyvereket vittek nekik.
Mi a zenét visszük. „15
A másikról egy magyar hithirdető, Éder Xavér Ferenc számolt
be: "Előre kémek küldetnek: két mérföldre tőlük leszokás tele
pedni. Ha ...a 'magányoson járók közül el-fogatik (valaki), a
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Páterhez vitetik. Azt a Páter meg-rakja ajándékkal s haza
ereszti ... Ha senkit se lehet elfogni ... néhány Indus kö
zel küldetik a gunyhójok felé, ... a fákra fel-aggatnak kést,
fejszét, pengőt, tsengetőt, tükröt, piros pántlikát, ... el
viszik: meg-keresnek: barátkoznak ... Nem hisznek a jöve
vényeknek a vad Indusok; ha tsak több éjszakákon nem függ
az ajándék a ' fákon. „16
Ha a törzs nem ölte meg és nem űzte el a misszionári
ust, akkor letelepült köztük. A térítés még ebben a szakasz
ban is veszélyes volt. Ennek az az oka, hogy a törzs vezetése
de a varázsló mindenképpen - vetélytársat látott benne,
tehát eltávolítására törekedtek. A misszionáriusok a sámán
ellenkezésével láttak térítő munkájuknak. A törzs felnőtt
tagjait lehetetlen volt megtéríteni. Viszont a gyerekek még
formálhatók voltak, ezért figyelmüket rájuk fordították.
A térítők katekizmusra tanították ezeket a gyerekeket s köz
ben eltanulták tőlük az indiánok nyelvét. Nevel’tjeiket foko
zatosan eltávolították törzsi hagyományaiktól: átnevelték,
17 Felhasználták a nevet
a varázslók ellen fordították őket.
ségessé tételre a testi hibákat, a hibázásokat. Boglár Lajos
leír a piaroa indiánokkal kapcsolatban egy esetet, mikor a
kábítószerek túlzott fogyasztása miatt egy főnök (vallási ve
zető) a varázséneket hibásan adta elő, s ezért elkergették.
Ez a törzsfőnök tekintéjét teljesen elveszítette, nevetséges
A nevetségessé vált vallási vezetőktől
sé, szánalmassá vált.
többé már nem féltek a gyerekek, sőt szüleiket is elkezdték
tanítgatni a katekizmusra. Ekkor kezdődött meg a törzs válto
zása, s két-három generáció alatt megtörtént krisztianizálásuk. Ez azt is jelentette, hogy akik ellenezték a katoliciz
must, a varázsló vezetésével elhagyták a törzset. A maradók
esetében két dolgot lehet felfedezni: egyrészt, hogy az in
diánok hagyományai beolvadtak a katolikus vallásba, s ott to
vább éltek. Ezzel párhuzamosan az indiánok "kétlakiságra" ne
velődtek: a pap jelenlétében, s főként nappal az ój szokások
alapján éltek, de este, s az európai ellenőrzéstől távol

67

hagyományaik szerint alakították életüket.19 Mikor a francia kálvinisták ruhaviselésre kötelezték az indiánokat, azok
csak nappal hordták, beesteledés után viszont mesztelenül
járkáltak.^0
Két-három generáció elteltével a falu irányítása teljesen a misszionárius kezébe erült, s a falu vezetésében főként
jezsuita kollégiumokban nevelt, tehetséges indiánok vettek
részt. Segítségükkel egy-két atya képes volt a falu vallási
feladatainak ellátására.
A beilleszkedni képtelen indiánok az erdőbe menekültek, s más
törzseknél települtek le. De az arany, majd a gyémánt felfede
zése a belső részek intenzív átjárását eredményezte. így példá
ul Porto Felizből 1719 után már évente indult expedíció a
Mato Grosso-ba. 21 Ezek az expedíciók lehetetlenné tették az
indiánok zöme számára, hogy ne kerüljenek a fehérekkel kapcso
latba. így a XVIII.század második negyedére két lehetőségük
maradt: bevárni a gyarmatosítók rabszolga-gyűjtő expedícióit,
vagy pedig - feltételekhez kötve - a jezsuiták védelme alatt le
települni.
elismerte, hogy egyházi szempontból
Gilberto Freyre
hősies munkát végeztek: hűségesen véghezvitték ortodox tanaik
besulykolását. De, miközben megpróbálták megvédeni az indiánok
életét, ugyanolyan
hatást fejtettek ki,
sőt végzetesebb
22
mint a telepesek.
A fehér telepesek háborúkkal, betegségekkel, asszimilációval
járultak hozzá az indián népesség pusztulásához. Behurcolt
enyhe betegségeik is végzetes hatással voltak a törzsekre.
Munkarendjük megváltoztatásával megzavarták anyagcseréjüket.
23
Az indián férfiak nagy része rászokott a tömény alkoholra.
Az indián népesség pusztulása igen látványos volt (lásd népes
ségi táblázatok). De ehhez a pusztuláshoz a jezsuiták is hoz
zájárultak.
Freyre az általa megjelölt 13 - az indián faj degenerálódását - pusztulását elősegítő - tényező közül kilencet a
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jezsuiták
1.)
2.)
3.)
4.)
3.)
6.)

módszereinek tulajdonít. Ezek a következők:
A benszülöttek nagy falvakba gyűjtése
Az európai öltözék bevezetése
Nemi elkülönítés
Az indián módra való házasság tilalma
Az európai törvénykezés bevezetése
A poligámia eltörlése

7.) A törzsek közti háborúk eltörlése
8.) A gyermekhalandóság növekedése
9.) A közösségi rendszer és a főnökök hatalmának
eltörlése. 24
Az indián törzsek térités előtti átlagos munkamegosztása
a következő volt: a férfiak vadásztak, épitkeztek, háborús
kodtak, megvédték a települést. Ez az életmód mobil jellegű.
A nőkre hárult a feladatok zöme: az élelem termelése, a ház
tartás vezetése, a gyermekgondozás. Gyakorlatilag a nőre há
rult, hogy gondoskodjon családjáról. Az 6 életmódjuk inkább
helyhezkötött volt.
Mikor a hittérítők letelepítették az indiánokat, akkor
megváltoztatták közösségi életük ritmusát, s ezzel lezüllésükhöz járultak hozzá. ^ A letelepítés főként a férfiak életrit
musát változtatta meg. Az addig rendszertelen, mozgást és ügyes
séget igénylő feladatok helyett rendszeres, tartós munkát kí
vántak végeztetni velük. Hagyományaik szerint az pedig női
munka, ezért presztizsveszteséget jelentett számukra. Ehhez a
munkához táplálékuk minősége sem volt megfelelő: a tartós mun
ka állati fehérjéket kívánt volna. A letelepítés és a nagy fa
lu a gazdaságot veszélyeztette: a környékről elég hamar elfo
gyott a vad. Az indiánok hagyományai között nem szerepelt az
állattenyésztés, és a nagy szarvasmarha-tenyésztő telepek tá
vol, Brazília peremvidékein (Joannes szigete, a Sao Francisco
folyó környéke, a guarani területek térsége) helyezkedtek el.
A vadászható állaton kívül fontos volt, hogy a körzetben meg
felelő mennyiségű és minőségű termőföld legyen nem túl nagy
távolságra. A XVIII.század első felében ezek a földek kezdtek
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kimerülni, veszélyeztették az amúgy is szűk ellátást. Az
európai felfogás szerint a férfinak kellett volna gondos
kodni feleségéről, gyerekeiről, ez azonban a hagyományok sze
rint nem a férfi dolga. Ezért irta elítélően Éder Xavér Fe
renc a moxokról:
"Soha egy jelből se vettem észre, hogy legkissebb sze
retettel viseltetnek házastársaikhoz, magzattyaikhoz. Sok
szor láttam, hogy a 'miek van, másokra el vesztegetik: de
attyokra, fiókra az utolsó szükségben sintsen gondjok: ne
kik semmit sem adnak. Mindenre a Páternek kell számat tartais házat, ruhát, ágyat a
ni. ... Ezeknek
is, másoknak
misszionárius szerez, de nintsen hála-adó. Nem érzik a jó
téteményt. „26
Hiába telepítették le őket, gyakran még a letelepült
indiánok is elszöktek a szabadba. A loo-15o éve letelepített
guaranikról is ezt írta Orosz László 27 , ahogy a néhány évtizede letelepített moxokat is így jellemezte Éder:
„28
"Szeretik az erdőt, baj attól megtartóztatni őket.
A törzsek letelepítése nem volt sikeres, A jezsuiták számúzése után a missziók zöme felbomlott, és a törzsek - mint pél29
dául a guaranik - migrációba kezdtek.
A poligámia eltörlésével a jezsuita rend a férfiak
helyzetén rontott: a több feleséget nem alapvetően szexuális,
hanem gazdasági okai voltak. Az asszonyok termeltek. Az indi
3o Azzal
án nő volt a legfőbb gazdasági és technikai érték,
hogy a poligámiát eltörölték, a férfiakat gazdasági alapjaik
tól fosztották meg. Jó néhány törzs esetében csak a vezetőnek
volt joga több feleség tartására, tehát az intézkedés a törzs
vezetőjének hatalmát ásta alá.
A törzsek közti háborúk a kiválasztódás szempontjából
voltak fontosak: csak az a törzs és csak az a férfi élte túl
a csatározásokat, aki ügyes, erős volt és alkalmazkodni tudott.
A törzsek háborúskodásának eltörlésével megnőtt a férfiak ará
nya a törzseken belül, azonban a többletet a korábbi "selejt"
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adta. A valamiféleképpen sérült apák nagyobb aránya geneti
kai degenerációhoz, s így nagyobb csecsemőhalandósághoz
is vezetett.
A férfiakat fokozatosan megfosztotta tevékenységeiktől, gaz
dasági alapjaiktól, hagyományaik szerint lealázó munkára
kényszerítették őket. Két lehetőségük volt: megmaradnak vagy
megszöknek. A falvakban élő indiánok között gyakori volt az
alkoholizmus. 31 Az erdőségek belsejében terményeket gyűjtöge
tő expedíciókról pedig gyakran megszöktek az indián munkások.
A férfiak lelkileg megtörtek, s ezzel megtört a törzs lendü
lete, felemelkedési képessége. 32
A Brazíliába érkező felfedezők egészséges, robosztus.
ruhátlanul járó törzseket írtak le. 33 Néhol viselt a férfi
ágyékkötőt, de a testfestés gyakoribb volt. Még а XVI.szá
zad második felében, a cukormalmok urainál ruhátlanok a cselédek . 3 4 Mivel gazdaságosabb volt, hogy nem kellett ruhát vennie,
a telepes nem kényszerítette ruhaviselésre az indiánt.
A missziós rendek a szemérem és az erkölcs nevében ruhavise
lésre kényszerítették a törzseket, nem véve figyelembe, hogy
azok az évezredek során a legideálisabb viseletét alakították
ki. Az indián nők pőreségét a bujasággal kapcsolták össze.
Legkövetkezetesebben a jezsuita rend tagjai jártak el, mivel
atyái ellen tudtak állni a csábításnak. A falvak lakóira ru
hát húztak, amit mindig viselni kellett, pedig a nemeket el
különítették. A ruhaviseléssel és a nemi elkülönitéssel akar
ták megakadályozni az erkölcstelen együttfürdőzést, amely az
európai számára a szifilisz képzetével párosult.
Az őserdők éghajlata miatt a települések mindig viz kö
zelében helyezkedtek el, hogy gyakorta fürödhessenek az in
diánok. Az állandó fürdés következtében tiszták és egészsége■sek voltak. Gyermekeiket hasonló módon tisztán tartották,
megfeleően gondozták, 35 Az első időkben a gyakori fürdés
szükségességére hivatkozva tagadták meg a ruhaviselést.
Fáy Dávid azt írta 1753-ban:
"A ruházatot nehezen tartják, a férfiak inkább szenvedik, az

71

asszonyok éppen nem, hanem már most sok intés, kérés után,
ha kimennek a viskóból, vagy ha misszionárius megyen hozzá
juk, egy nehány levelet függesztenek magukra, és kész a gála
köntös. " 36
A ruha viseléssel súlyos változásokat idéztek elő az atyák.
A fürdőzés hiánya és a ruhaviselés miatt gyakoribbakká váltak
a bőr- és tüdőbetegségek. Az európai eredetű betegségekre
immunháztartásuk amúgy sem volt felkészülve, s a ruhaviseléssel
szervezetük védekezőképessége tovább romlott. Az olyan enyhe
betegségek, mint a nátha, számukra végzetesnek bizonyultak.
Ráadásul a rájuk kényszer!tett ruhát nem tisztították, s gyak
ran csak akkor vették le, mikor az már majdnem lerohadt ró
37
luk. Ezzel is tovább nőtt a fertőzés és a betegség esélye.
Önözésükön kívül megváltoztatták szokásaikat, sőt,be
vezették rájuk is az európai törvénykezést. Két legsúlyosabb
bűnökül a kannibalizmust és a homoszexualitást rótták fel.
A portugál király csak bizonyos esetekben engedélyezett
"igazságos háborút" az indiánok ellen, s az egyik legsúlyo
sabb ok erre a kannibalizmus bűne. A bennszülöttek számára ha előfordult - a kannibalizmus szakrális tevékenység volt.
De a törzsek zöme nem evett embert,
sőt Boglár Lajos olyan
törzset is leírt, ahol az indiánok vélték kannibálnak a fehéг e к e t, mert azok vasárnaponta "ettek az 0 testéből". 3 8
Az atyák ennél súlyosabban csak a homoszexualitást ítél
ték el, pedig az a XVI-XVII.században általános volt a indiá
nok és félvérek között. Eredetileg a férfiak és nők gyakori
távolléte (háborúk, ifjak elkülönítése, vadászat, stb.)
alakította ki ezt a gyakorlatot. Az indiánok számára ez csak
apró botlás volt. Mivel a missziókban elkülönítették a két ne
met, korlátozták a házastársak számát és érintkezésük idejét,
felerősödött ez a tendencia, csak nagyobb bűntudatot okozott
az indiánoknak és már eltitkolták az atyák elől vétkeiket.
Ráadásul - mint Freyre rámutatott - gyakran a homoszexuális,
sőt feminim férfiak közül kerültek ki a próféták, látnokok,
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orvosok, papok, képzőművészek. Másságuk a tevékenységükhöz
szükséges érzékenységüket fejlesztette ki. 3 9 A jezsuiták
kétszeresen is támadták őket: szexuális hajlamuk és hivatá
suk miatt. Ezáltal a törzset szellemi vezetésüktől fosztot
ták meg.
Az új erkölcsök bevezetése a nőkre is súlyos hatással volt.
A szüzesség és a hűség priorizálása következtében félrelépé
seik pusztítóbb hatásúak. A törzsi korszak idején előfordult
néhány helyen, hogy a teherbeesett lánynak az volt a bünteté
se, hogy egyedül kellett megszülnie gyermekét és saját kezű
leg kellett elpusztítania azt. Ezután szabadon visszatérhe
tett övéi közé. A szüzesség nem volt fontos. Ha a férj elhagy
ta feleségét, az hamar talált új házastársat.
A Mária-kultusz következtében maga a házasságon kívüli teher
beesés is bűnnek számított a missziókban. Hogy a szégyent
elkerüljék, sokan vállalkoztak titkos abortuszra. Ezek a szak
szerűtlen műtétek gyakran nem csak a gyermek, de az anya ha
lálához is vezettek. Az indián populáció létszámcsökkenésé
hez (és a homoszexualitás terjedéséhez) hozzájárult a produk
tív korban levő nők korábbinál nagyobb halálozási aránya.
Az indián törzsek genetikai romlásához vezetett a háborúk
eltörlése. A degenerálódás és túlszaporodás kivédésére volt
egy indián gyakorlat, amelyet Fáy Dávid is megemlít a Bar
bados törzzsel kapcsoltban:
"... még most is rettenetesek és a vadságot alig tehetik le;
kiváltkép az asszonyok, mikor szülnek, mingyárt megtekinti
fiát vagy leányát, s ha neki rútnak tetszik azon szempillan
tásban megöli; azért hogy vagy keresztség nélkül meg ne hal janak, vagy pedig meg ne ölessenek, vigyázni kell a misszionariusnak, hogy jelen lehessen. II4 о
Hogy a csecsemő ránézésre nem tetszett az anyjának, valószí
nűleg nem esztétikai, hanem egészségügyi kategória volt.
A ránézésre problémás gyerek csak teher lenne a vándorló őserdei életben

így inkább már születésekor megölték.
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A jezsuiták jelenléte miatt a szülők ezt nem tehették meg,
hanem nevelni kellett a nem kívánt gyermeket, ami súlyos
tehertételt jelentett családja számára, s esetenként a
törzs további degenerálódásához vezetett.
Azzal, hogy a törzset letelepítették, megváltoztatták
a törzs társadalmi szerkezetét. Eredetileg az indiánok csak
néhány, tágas kunyhóban éltek. A guaraník például 4-6 szahadon álló házban éltek s számukra idegen volt a zsúfolt és
rendezett missziós falu. A vándorló életmódot folytató tupik
pedig egyetlen, nagy méretű,2oo-25o személyes kunyhóban éltek. 41
A missziós telep kis családra tervezett házaival megváltoztat
ta mindkét közösség életének ritmusát. Ugyanakkor jónéhány er
dei törzs kis létszámú volt,s mivel a falvak átlagnépessége
a belémi püspökség területén például 8oo-15oo lakos között
voltjígy a missziós rendszer a kis törzsek pusztulását(beol
vadását) jelentette. 4 2
A közösséget hagyományok kötötték, amely hagyományok
legfőbb őrzője a falu vezetője volt. Vallási rítusok, poli
tikai döntések mikéntjének tudói, azaz gyakran egyszemélybon
szakrális és világi vezetők is voltak, 43 A jezsuiták különféle okok miatt, de erősen támadták ezeket a vezetőket. Azzal,
hogy sikeresen eltávolították őket, a hagyományok és szokások
egy része is elveszett s eredeti kultúrájuk egy-két generáció
múlva már csak a katolicizmusba beágyazva létezett. Nem vélet
lenül panaszkodott egy guarani törzsfőnök az 16oo-as évek ele
jén :
" Látom, elvész a régi szabadság ... mivel ezek az idegen pa
pok falvakhoz kötnek minket, és nem szolgálja javunkat, hogy
olyan tanításokat hallgassunk, amelyek olyan ellentétesek őseink szokásaival és rítusaival. „44
Az indián hagyományok pusztításával párhuzamosan folyt
a katolikus értékek terjesztése. Ez azonban az indiánok animizmusa és az egyistenhit közti szintkülönbség miatt csak
részlegesen, s csak vallási szinkretizmus útján jöhetett lét-
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re. A missziók katolicizmusa indián hagyományokkal teli.
A törzsi korszak varázsénekei és táncai átalakultak,más szö
veggel egyházi énekké váltak. Az indiánok gonosz lelke, ördö
ge, a Zsurupari azonosult a kereszténység Ördögével.4^
Az atyák gyakran fogalmazták meg híveikről, hogy ájtatosak, minden penitenciát megtartanak. Orosz László így írt
a guaraníkról:
... ezeknek a keresztény közösségeknek állandó buzgósága
reményt kelt bennünk, hogy Isten megáldja ernyedetlen szor
galmunkat... a kereszténységben való buzgóságukat fiatal és
öreg egyként megmutatja minden alkalommal. Napról napra ko
rán összejönnek a szentmisére, este pedig a rózsafüzér elvég
zésére. A gyerekek délelőtt, félórával a mise előtt, elmon
danak bizonyos imákat és a hittant felmondják, délután pe
dig naponta eljönnek a hittitkok magyarázatára. Ezeket a fel
nőtteknek minden vasár- és ünnepnapon a nagymise előtt olvas
sák f el.
Isten igéjét mindnyájan kielégíthetetlen vággyal hallgatják...
A Szent nagyböjti időben kemény és szigorú bűnbánati gyakor
latokat végeznek; a bűnbánat és szentáldozás szentségével
„46
egész éven át gyakran élnek.
Freyre rávilágított47, hogy az indiánok esetében az önkorbá
csolás, önsanyargatás szinkretista jelenség: korábban is hasz
nálták az indiánok lelkűk edzésére és egészségügyi célzattal.
Az indián hagyományok szerint a véresre verés, a test felsér
tése megtisztulási és ördögűző rítus volt, amit különösen
betegek és serdülők esetében gyakran alkalmaztak.
A katolikus vallásban a penitencia szintén megtisztulási ritus, tehát az indiánok könnyedén átvették azt. Hogy az indián
hatás igen erős, azt a penitenciák gyakori "túlteljesítése"
jelzi. A böjtölés sem volt korábban idegen az indiánoktól,
ha nem volt zsákmány a törzs néhány napig nem evett. Táplálékszerzéskor viszont minden elfogyasztottak, semmit sem raktároz
tak el.
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Az Orosz László említette guaraník vallásossága is speciáli
san latin-amerikai: látványos és felszínes. Körmeneteik és
ünnepélyes istentiszteleteik valóságos zenei koncertek,
templomaik díszei tobzódó gazdagságúak. Az istentisztelet után
csatákivonultak vasárnap a mezőre és tréfás - fegyveres!
rozásokat folytattak. Nagyobb ünnepségeken jelmezes-táncos
Ekkor a guaraník kb. 15o éve keresz
előadásokat tartottak.
tény ellenőrzés alatt éltek, s vallásosságukat mintául állították más törzsek elé.
A rövidebb ideje térítés alatt lévő indiánok esetében
még gyengébb volt a tridenti zsinatnak megfelelő katoliciz
mus. Fáy Dávid azt írta a Barbados nevű törzsről, amelyet
2o éve térítettek:
"A templomot még nem szeretik, de ha szent misére, vagy
más isteni szolgálatra jő valaki közülük köznapon, az temp
lom után igyenesen a misszionáriushoz megyen, mondván:
Pay, fizess nekem, hogy a templomba jöttem, fizetés nélkül
egy tapodtat sem tesznek, ... „49 . Az Éder által említett
térítési módnak ez egyenes következménye volt, s előreve
títette az indiánok - hittérítők kapcsolatának alakulását.
Nemcsak vallási szempontból "vesztegették meg" az in
diánokat. Először az atyák megpróbálták átnevelni őket a
keresztény hagyományokra, miközben megsemmisítették a tör
zsi hagyományok jó részét.
De az indiánok az európai szokásokat nem vették át, legfel
jebb részlegesen. A sikertelenség miatt egy új viszony ala
kult ki: az atyák és híveik viszonya apa-fiú kapcsolattá ala
kult át. Mikor az indián férfi nem volt hajlandó gondoskodni
családjáról, megtette helyette a misszionárius, 49 A bennszülőtteknek nem volt érzékük sem a rendszeres földműveléshez,
termeléshez, sem a tartalékoláshoz. Mindezt a jezsuiták szer
vezték meg, s cserébe az indiánok katolicizmussal fizettek.
Az atyák szabályozták a termelést: rájuk kényszerítették az
állandó munkát, bevezették az intenzívebb termelési módot, s
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mindenki a számára legmegfelelőbb (s így a leggazdaságosabb)
tevékenységet folytatta . A tartalékolást elősegítették a fo
gyasztás alacsony szinten tartásával, így elkerülték az északi
tartományokban oly gyakori éhínségeket. Nem véletlen, hogy a
XVIII. századi utazók mind csodálattal említik a missziókat.50
Az indiánok mindezeket passzívan eltűrték. Valójában
nem tudtak alkalmazkodni a missziós rendszerhez. A betegségek,
idegen szokások és a fejlett gazdaságszervezet miatt számuk to
vább csökkent. Ha Ribeiro kategóriáiban51 gondolkozunk, ezek
a törzsek fokozatosan a 3. és 4. kategóriába csúsztak át.
Bougainville 1767-ss utazásakor leírta a guarani telepek
jólétét, de azt is jelezte, hogy az indiánok mintha nem érez
ték volna magukat jól a missziókban. Ennek okát abban látta,
hogy az atyák totális irányítása alatt kiszolgáltatottak, te
vékenységük ellenőrzött és mindennapi életüket átjárta a ru52
tin.
Hasonlíthatjuk ezt a társadalmat Madách Imre: Az ember
tragédiájá-nak Falanxter-jelenetéhez. Akkor.amikor a guaraník
1753-ban felkeltek, akkor nem kifejezetten a jezsuiták mellett,
hanem a portugálok (és spanyolok) ellen keltek fel. Számukra
kedvezőbb volt a missziók unalma, mint a telepesek mohósága.
A többi, rövidebb ideig missziós irányítás alatt élő
törzs még kevésbé ragaszkodott lelki vezetőihez. A moxok pél
dául többször megpróbálták eltávolítani a jezsuitákat életük
ből. Éder X. Ferenc felsorolásában szerepel mérgezési kísér
let, a misszó többszöri felégetése és elhagyása. Rájuk kény
szeríteni bármit is lehetetlen volt.55
Nemcsak az indiánok, de hittérítőik számára is nehéz
volt a helyzet: a kevésbé türelmes és elhivatott, lélekben ke
vésbé erős atyák számára fokozatosan terhessé vált az "apa"
szerepe. Fáy Dávid még alázattal és kíváncsian írta, hogy
fizetnie kellett. Még nem érezhető a felhang, mikor leírja:
"Mikor meglátták, hogy én nekem változásom lett, nagy pompá
val hozzám jöttek és mondották, hogy rosszul esett ez a vál
tozás, mert ők engemet szeretnek, s ha most nem, legalább jö
vő esztendőre hozzájuk mennyek; végtére búcsuzás helyett
„54
gyűrűt és dohányt kértek, adtam is mindnyájoknak.
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Fáyt még fűtötte a szent tűz. A hosszú ideje térítő atyák
már így fogalmaztak:
"... házat, ruhát, ágyat a misszionárius szerez; de nintsen
hála-adó. Nem érzik a jó téteményt. ... Hazudnak szemtelenül
ha rajta kapják, nevetnek. Mindent tagadnak ... Midőn az el
ső Atyánk vétkét beszélleném: nevetnek, s azt felelték, hogy
бк-is azt tselekedték volna ... „55
irta a - 7o éve megtérített - moxokról Éder.
Fokozatosan mindkét fél számára kényelmetlenné vált a
helyzet, de még érett meg a változásra. Azonban, mikor 175557 között az államhatalom a falvakat kezébe vette, a guaranikon kívül nem került sor jelentősebb ellenállásra. A missziós
falvakba 176o után bekerülő más rendek gyengébb szintje csak
részben magyarázza, hogy gyakorlatilag felszámolódtak ezek a
falvak, lakóik elköltöztek. Nagyobb szerepet az játszott,
hogy az indiánokban élt a változtatás igénye. Ha 1755 után is
- változatlan formában
fennmaradhatott volna a missziós
rendszer a falvakban, a jezsuiták idővel óhatatlanul konflik
tusba kerültek volna az indiánokkal is.
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6. Fejezet

A KIŰZETÉS

6.1. A kiűzetés végrehajtása
1759 február 16-án a portugáliai rendházakat királyi
ellenőrzés alá helyezték, ingó és ingatlan vagyonukat zá
rolták. Majd szeptember 3-án - a belémi merénylet első év
fordulóján - kimondták a jezsuita rend teljes száműzetését.
A rendeletet Portugáliában azonnal végrehajtották:
az ott lévő 133 jezsuitát behajózták és a Pápai állam terü
letén kirakták. Brazíliából 176o-ban űzték ki az utolsó je
zsuitát, Goából pedig 1761 májusában érkeztek meg a hittéj
1
rítok.
Királyi rendelet alapján halálbüntetés járt a por
tugál területeken titokban tartózkodó jezsuitákra, rejtege
tőikre, s azokra is, akik bármiféle kapcsolatot tartottak
fenn velük. Saldanha bíboros rendeletet adott ki, amelyben
felszólította a híveket a fentiek betartására.2 Az 1759-61
között Portugáliába érkezett jezsuiták közül sokakat szám
űztek, de a külföldiek zöme börtönbe került.
A portugál király példáját többen követték. Csalárd
pénzügyi bukás (La Vallete atya) és a király elleni 1757-es
merénylet következtében a párizsi parlament kiűzte a rendet
Franciaországból 1764-ben '5, s a pápa erőteljes tiltakozása
ellenére megszállták Avignon pápai birtokot. Párma után
1767-ben Spanyolország is megszabadult 27oo jezsuitájától.
Példájukat több itáliai és német fejedelem követte.
XIII. Kelemen megkísérelte 1768-as "In Caena Domini..."
bullájában visszautasítani a jezsuita - ellenes intézkedése
ket, de bullájával éppen ellentétes hatást ért el.
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A katolikus államok vezetői még dühösebben követelték a
rend feloszlatását. Emelett az egyházon belül is reformtörekvések indultak el az episzkőpalizmus vagy febronianizmus.^
Az Egyházi Állam már nem volt képes ennek az általános táma
dásnak ellenállni. Amikor XIII. Kelemen 1769-ben meghalt, ne
héz helyzetben volt a Szentszék. A pápaválasztó konklávén a
Bourbon-udvarok nyomására és a Habsburg-udvar passzivitása
mellett választották meg a franciskánus Lorenzo Ganganellit,
aki a XIV. Kelemen nevet vette fel.
Hogy mennyire várható volt egy jezsuita-ellenes pápa, jelzi
II.Habsburg József: mielőtt elindult volna a konklávéra, azt
mondta gyóntatójának, Holier jezsuita atyának, hogy vissza
tértekor annak valószínűleg ruhát kell váltania."*
Habsburg Mária Terézia sokáig próbálta megvédeni a rendet, de
a Bourbon-udvarok ügyesen politizáltak: csak akkor egyeztek
bele Mária Antónia főhercegnő és a francia trónörökös házasságába , mikor a császárnő beleegyezett a rend eltörlésébe.^
Ebben a helyzetben a pápa csak egyet tehetett: 1773 jú
lius 21-én kiadta "Dominus ас redemptor noster..." kezdetű
bulláját, amelyben a jezsuita rendet feloszlatta. A rende
letben a pápa arra hivatkozott, hogy a rend többé nem képes
ellátni feladatát a támadások miatt, amelyek a világi papság,
más rendek, egyetemek és fejedelmek részéről érték. Emiatt
nem tudott gyümölcsöző tevékenységet kifejteni, így működé
se feleslegessé vált.^

6.2. A kiűzés és a magyar jezsuiták
A nagyszombati egyetem а XVIII. században a jezsuita
képzés egyik fellegvára volt. Növendékei közül igen sokat
hívtak spanyol és portugál rendházakba. Brazíliában az 17 5 о es évek végén négy magyar származású jezsuita tevékenykedett:
Fáy Dávid, br. Szluha János, Kayling József és Szentmártonyi

8o

Ignác. Tevékenységük, származásuk, életsorsuk változatossá
ha nemzetiséga szinte a rend keresztmetszetét adja, így
güket nem néznénk is - érdekes közelebbről szemügyre venni
őket.
A négyből ketten régi nemesi családból származtak, egy pedig
bányavárosi polgár-családból. Ketten a magyar-lakta terüle
tekről, egy Horvátországból, s egy a németek lakta bányavá
rosokból. Volt olyan, aki protestánsból lett katolikussá,
mint tette azt híres elődje, Pázmány Péter. Brazíliában tu
dós, hittérítő és tanító szerepet vállaltak.

Legtöbbször Fáy Dávidot szokták említeni a brazíliai magyar
jezsuiták közül.Sorsa, vallásos hevülete a XVI.századi spa
nyol misztikusokat és az eretelieg lutheránus Pázmány Pétert
idézi .
Fáy Dávid 1722 február 22-én született 8 a családi bírtokon, Fáiban, Fáy Gábor Abaűj vármegyei alispán második fia
ként. Családja buzgó kálvinista volt, s állítólag születése
előtt édesapja prédikátornak szánta, a hitszónoklat színvo
nalának emelésére. Fiait kálvinistákkal neveltette. Királyi
tanácsosként gyakran járt Pozsonyba, s egyik ilyen útján si
keresen áttérítették a katolikus vallásra. Fiai követték, de
felesége nem.
Mivel egy fontos,nagy rokonsággal bíró nemes áttéréséről volt
szó, mind a tanácsost, mind fiait különös figyelemmel vet
ték körül a jezsuiták.9 Fiai közül ketten is egyházi pályát
választottak: Dávid jezsuita hithirdető lett, Ferenc 176o-7o
között nagyváradi kanonok volt. Egy harmadik fia a jezsuita
Melczer Mihály testvérét vette feleségül. Első generációs
katolikusként mélyen vallásosak voltak, amit alapos és jó
vallási oktatás mélyített el.
Fáy Dávidot apja a nagyszombati Marianumba íratta be, ahol
- korábbi képzésének köszönhetően - mindjárt a második osz
tályban kezdett. Miután elvégezte az ötödik, retorikai osz-
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tályt is, úgy döntött, hogy belép a jezsuita rendbe, s er
ről értesítette szüleit is. Sem katolikus apja, sem protes
tantizmusához ragaszkodó édesanyja nem vette szivesen ezt a
döntést, de beletörődtek fiuk akaratába. lo 1736 november
8-án Nagyszombatban Fáy Dávid belépett a jezsuita rendbe.
A noviciátus két évét Bécsben töltötte, majd a szakolcai kol
légiumban 1739-4o-ben átismételte humanisztikus tanulmánya
it. Középiskolái befejezése után, 174o-42-ben elvégezte a
kötelező 3 éves filozófiai stúdiumot, amely logikai, fizikai,
metafizikai tanévekből állt. A jezsuita képzési rendnek meg
felelően ezután tanitási gyakorlatát végezte. Szinte minden
középiskolai időszakot tanitott: előbb Sopronban az alsóbb
osztályokban (1743-44), majd Nagyszombatban bölcseletet (1743),
végül Győrben retorikát (1746). 11 Erről az időszakról irta
Kayling visszaemlékezéseiben:
"Ahol csak megfordult, tanítványai mindenütt megszerették;
nemcsak a világi klasszikus tudásra volt gondja, hanem a
lelki élet iskolájába is bevezette a gondjaira bizott ifjú
ságot. „12
Csak a tanítási gyakorlat elvégzése után, 1747-ben mehetett
Bécsbe, az egyetem teológiai fakultására. Gyenge tüdeje mi
att a másodévet már Kassán végezte, ahol év végén
csa1ádja kérésére - pappá szentelték. "A szülőföld megszokott ég
hajlata ... kedvezően hatott ugyan egészségére, de mégsem
ment a javulás oly gyorsan, hogy életéért még pappá szente
lése előtt ne aggódtak volna hozzátartozói." - irta Kayling. 13
Misézni szülőföldjére küldték, hogy rokonságából, ismerőse
iből minél több hivőt toborozzon. Már egyetemi évei alatt
többször kérte, hogy küldjék az indiai missziókba, azonban ké
rését mindig visszautasitották.^ Már leirtam: egy missziós
atyának az éghajlat és a távolságok miatt a legjobb egész
ségügyi állapotban kellett lennie, s Fáy tüdőbetegsége bár
enyhült, de nem gyógyult meg.
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175o-ben befejezte kassai tanulmányait, s ekkor Beszterce
bányára rendelték. Itt töltötte az ón. harmadik probációs
évet, amely a pszichikum fejlesztésével foglalkozott. A
probációs atyákat a harminc napos lelkigyakorlat elvégzése
után kórházi szolgálatra (betegápolás, házimunka) osztot
ták be, majd missziós szolgálatra küldték őket a gyerekek
és tudatlanok közé, ahol hitoktatás, prédikálás, gyóntatás
volt a feladatuk."^ Ez az idő elég volt a páterek alapos meg
ismerésére, s így oda állíthatták, amely feladat ellátására
a legmegfelelőbb volt. Fáy missziós szolgálatát Esztergom
környékén végezte, olyan sikerrel, hogy a kassai teológiai
Tanított, hitvi
tanárként.
főiskolára küldték vissza
tákon vett részt, tábori lelkész és a börtönök lakóinak lel
ki vigasza volt. Egyrészt kitartó próbálkozása, másrészt a
missziós tevékenységben megmutatkozó tehetsége (s esetleg
a brazíliai utánpótlás nehézsége) miatt végül 1752-ben enge
délyt kapott, hogy Brazíliába utazhat.
Fáy Dávid számára az indiánok közti misszió személyes
próbatétel is volt: ezt ajánlotta fel Istennek azért, hogy
megvalósuljon álma, édesanyja megtérése. Ez a kívánsága tel
17
jesült, édesanyja 1753-as halála előtt katolizált.
Fáy több társával együtt 1753 júliusában - 1 éves por
tugáliai tartózkodás után - ért Maranháoba. Főként lelki
pásztorkodott. Kayling így írt erről az időszakról:
" 1753 július 16-án érkeztünk Maranyonba, ... kettőnket pi
henni küldtek, P.Fáy azonban megelégedvén nyolc napi üdülés
sel, Tapujtaper-be ment, hogy ott lelkipásztorkodjék. Három
hónapig időzött ott... s mégis oly hatással volt jámbor éle
te társaira, hogy csak Santinho (szent ember), Santo de Deosnak nevezték. ... Az egész város hozzá tódult ... Két napos
utakra is vállalkozott, hogy a haldoklókat az Egyház kegyel
mi szereivel a másvilágra átsegítse.

...

P.Fáy Tapuytaperából eltávozva, a Maranyontól 3 mérföldre fek
vő, sz.Józsefről elnevezett kis falucskába tért, ahol is más-
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fél esztendeig fáradozott az űjhitüek /azaz az indiánok/
lelki megerősödésén. ...
nemcsak az indiánok és a négerek
töltik meg a templomot, hanem még az európaiak sem sajnál
ják a hosszú utazást, csak hogy őt láthassák és szavait
hallhassák. Vásár-és ünnepnap tömve volt a templom, sokan
gyóntak, sokan áldoztak. Ami még jobban meghatott, sőt, meg
szégyenített, az az volt, hogy P.Fáy, noha egész egyedül
lakott, életmódjában épen olyan volt, akár mikor még a
kollégiumban tartózkodott.
... Ezután Maracuba rendelték elöljárói, hogy az ott levő
laikus fráter fellebbvalója és gondozója legyen. Csakhamar
bejárta az egész vidéket. Mindenütt bő aratása volt a jó
„18
Istennek.
1753 áprilisában letette a csak a jezsuitákra jellemző ne
gyedik fogadalmat, s a Pinaré folyó mentén fekvő cararai
misszióba küldték, az ott működő P.Szluha János segítségére.
A környéken számos nomád törzs élt, amelyek közül Fáy az
amanajoz (amanayé) törzzsel került kapcsolatba. Megtérítet
te őket, települést hoztak létre. Erről az időszakról Eckart
a következőképpen írt:
"P.Fáy gyönge szervezete nem bírta sokáig a munkát, mert go
nosz láz is kezdte gyötörni, azonban sikerült magát ezen baj
ból is kiküzdeni... Tovább folyt az amanajozok oktatása,
akik P.Fáy kedves modora, ajándékai, különösen pedig vasból
készült különböző ajándéktárgyai által megnyerve (!!!), tö
megesen jártak a cararai missziós állomásra. Éppen csak
aratni kellett volna a lelkeket, midőn, bizonyos rosszakara
tú emberek gonosz beszéde folytán a lelkipásztoroknak nyá
jukat el kellett hagyni. Elűzték a pásztort, megverték a
nyájat, amely visszatért őserdeibe és a pogányság sötétsé
gébe.

az 1757. esztendő volt, amikor P.Fáyt elöljárói
Maragnonba rendelték, hogy a mieinknek theológiai tárgyakból
adjon oktatásokat. „19
Hogy az atyáknak el kellett hagyni a területet, nem speciális
oka volt. Emlékezzünk vissza: 1757-ben vezették be az indián
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falvakra az igazgatósági rendszert. Fáy távozására Bangha
még egy okot megnevez: szerinte Fáy újra beteg lett.20
1757 őszén elfogató parancs érkezett a maranhaói missziókba,
A kormányzó, Mendonca Furtado öt jezsuitát deportálásra
Ítélt. Köztük volt a vizitádor P.Toledo, a viceprovinciális
és rektor P.Joáo Rocha, a missziós gondnok P.Luis de Oliveira, P.Antonio Moreira - és Fáy Dávid is. 21
Fáyt betegeskedése és missziós heve a misztikusokhoz
tette hasonlóvá. Misszionáriusi és prédikációs sikerei a
rend fénykorát idézték. Az idézetekből látható, hogy igen
aktív és igen sikeres volt. De a kor (a XVIII.század) és a
Portugál birodalomban lezajló változások nem kedveztek en
nek a hévnek. A kormány számára, ha a jezsuitákat el akarta
mozdítani helyeztükből, éppen az ilyen emberek voltak vesze
delmesek .
Azzal, hogy igen aktív volt, támadási felületet is
adott Fáy Dávid. Az volt ellene a vád, hogy jogtalanul kö
tött szerződést az amanajozokkal és az, hogy önálló jezsu
ita állam létrehozására törekedett. 22
Eckart Anzelm azt írta az amanajozokkal való kapcsolatáról:
"A meghívott amanajozok megjelennek, P.Fáy esriő szavainak,
hogy magukat Isten fiai közé felvenni hagyják, engednek, sőt,
még a királynak is jobbányi engedelmességet fogadnak, csak
azt kötik ki maguknak - hogy a portugáloknak nem robotol
nak, amint azt mások teszik 15-ik életévtől 5o-ig, hanem ra
gaszkodnak mostani szabadságukhoz. A cseh provinciából való
P.Wolff Ferenc hasonló kiváltságokat szerzett a guajajaras
törzsnek az akkor uralkodó osztrák származású Mária Anna királynétől. „23
Eckart még hozzátette: Fáy szerződést nem kötött. Bangha
Béla már azt írta, hogy a szerződésben semmi jogellenes nem
volt, mivel annak megkötését II.Pedro 1686-os törvénye en24
gedélyezte.
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Láthatjuk, mindenki II.Péter alatti és V.János alatti
rendeletekre hivatkozott, s nem az új gyakorlatra.
Fáy Dávidnak nemcsak az этапаjoz-szerződés volt az
egyetlen bűne. A kormányzat ellenszenvét két levél és egy
röpirat is fokozta. Az első levelet még Mária-Anna anyaki
rálynénak küldte el, "amelyben jelentést tett azokról a
visszaélésekről, amelyeket a portugál korona képviselői
az emberi igazságosság ellenére s a hitterjesztés nagy kárára állandóan elkövettek. „25 A másik levelet P.Fonseca-hoz,
a rend missziós gondnokához irta, benne megpróbálta elérni,
hogy az amanajozok letelepülésének esetét az udvar elé tér26
jesszék.
Mindkét levelet elfogták és a vádak alátámasztá
sára használták fel. A röpirat már Portugáliában jelent meg.
Nem volt más,mint P.Fonsecának a jezsuita-ellenes vádakra
adott röpiratának latin nyelvű változata. Fáy lefordítot
ta és terjesztette azt. 2 7 Mindezek hatására nem volt vétetlen, hogy már a rend száműzése előtt eltávolították a gyar
matról.
Fáyhoz hasonlóan br.Szluha János is régi nemesi csa
ládból származott, de katolikusból.1723.augusztus 24-én
született 2 8 a Kolozs megyei Gyaluban. Apja, Szluha Ferenc
1715-23 között ítélőmester, s nagy szerepe volt a Pragmatica Sanctio elfogadtatásában. A császár szolgálataiért bá
rósággal jutalmazta. Idősebb fia katona lett, Mária leréziáért sikeres csatákat vívó tábornok. Szluha Györgyöt а кirálynó 1743-ban szolgálataiért gróffá ütötte. ^ Másik fia,
János hivatását az egyházon belül találta meg.
Szluha János középiskoláit Budán végezte, s itt is lépett
3o A kétéves novíciátust
be 1738. október 14-én a rendbe.
majd 1741-ben Leobenben ismételte a kö
Bécsben töltötte,
zépiskolai humaniorákat. A 3 éves filozófiai stúdiumot
Klagenfurtban kezdte el s Bécsben fejezte be 1744-ben. Az
elkövetkező 5 évben különböző helyeken tanított: 1745-ben
Sopronban grammatikát, 1748-ban Pozsonyban retorikát. Köz-
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ben 1746-47-ben Bécsben újraismételte a matézist. Csak mind
ezek után kezdhette meg a grazi egyetemen teológiai tanulmányait. 31 Az egyetem elvégzésekor a tartománytönök azon
nal missziós szolgálatra szólította fel. Brazíliába két ma
gyar is elkísérte: Fáy Dávid és Kayling József.
Brazíliában térítéssel foglalkozott, s ha nem is olyan
látványos tevékenysége és sorsa, mint Fáyé, neve gyakran elő
került. Fontos része volt Maranhao feltérképezésében. Te
hetséges, megbízható, megfontolt misszionáriusként tevékeny
kedett. Szinte Fáy ellenpontja.
Segített Szentmártonyinak a folyamrendszer feltérképezésében
és elláta az újonan létrehozott cararai misszió vezetését.
1755-től vele dolgozott Fáy Dávid, a falvak szekularizáció
ját együtt élték meg. De amíg Fáy tevékenységével elérte,
hogy már 1757-ben száműzték, addig Szluha békében élhetett
a rend száműzetéséig.
Ha Fáy-ra a lobogás, Szluhára a megbízhatóság, harma
dik társukra, Kaylingra a szolgálat volt jellemző.
Kayling is 1752-ben indult el Brazíliába. 0 1725.január 7-én
született, Selmecbányán. Nagyszombatban járt középiskolába,
itt is lépett a rendbe 174o. október 17-én. Noviciátusát
Trencsényben végezte el majd Győrben átismételte a humaniórákat (1743). A hároméves filozófiai stúdiumra visszatért
Nagyszombatba (1744-46). Kötelező tanárkodási gyakorlatát
1747-48-ban Eperjesen végezte el, ahol grammatikát és humani32
órát adott elő. A teológiai főiskolát Kassán végezte el.
Egy évvel Fáy alatt járt. 1752-ben, végzésekor, képességei
miatt őt is brazíliai szolgálatra rendelték, ahol a többiek
kel együtt oktatott, templomot épített, térített. Tevékeny
ségében a kormány száműzetéséig nem zavarta.
Fáy magyar származású, kálvinista eredetű, vallásosságo szinte fanatikus. Szluha magyar katolikus származású, de
bécsi kötődésű. Vallásossága mély, de okosan az, hittérítő
heve jobban alkalmazkodott a korhoz. Kayling valószínűleg né
met eredetű, bányavidéki katolikus. Két társánál csendesebb,
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egyszerűbb életet élt Brazíliában. Közös tulajdonságuk,
hogy igen alapos képzésbe:n részesültek, s mindnyájan több
nyelven beszéltek elindulásuk előtt. Fáy Kassán héber nyel
vet tanított és természetesen tudott latinul. Portugáli
ában megtanulta a portugált és Brazíliában az indiánok nyel
vét is elkezdte tanulmányozni. Valószinüleg tudott néme
tül is. Báró Szluha a magyar mellett anyanyelvi szinten be
szélt németül és igen jól latinul. Kayling németül, magya
rul, tótul egyformán tudott.
Hármójuktól élesen elüt a negyedik, Szentmártonyi
Ignác. Ő nem hittérítőként, hanem tudósként tartózkodott
Brazíliában, s nem odarendelték hanem felkérték.
Szentmártonyi Ignác 1718 október 28-án született a
horvátországi
Koturiban. 33 A rendbe 1735.október 17-én
lépett be, már a középiskolái elvégzése: után. Ezt a lépést
a másik három atya 13-14 éves korában tette meg, 6 már el
múlt ekkor 17 éves. Hamar elkerült Zágrábról: a noviciátust Béősben végezte (1736-37). Tanitási gyakorlatot a v a rasdi kollégiumban szerzett, grammatikát adott elő. 1739-ben
Grazban kezdte meg bölcseleti kurzusait. Majd újra szukebb
hazájában tanított: 1742-ben Zágrábban grammatikát, 1743ban Varasdon humaniórát. Az 174o-es évek második felét Bécsban töltötte, itt végezte el a teológiát. Bécsben ismerke
dett meg a matematikával és a csillagászattal. Probációs
évét judenburgban végezte, 175o-ben.
Mint emlitettem, az 174o-es években a spanyol és
portugál uralkodó rendezni akarta a vitás határkérdést Latin-Amerikában. Ehhez pontos térképészeti felmérés és h a tárleirás kellett, amire pártatlan és hozzá értő személyként
a (jezsuita) csillagász Hell Miksát kérték fel. Ő maga he
lyett egy tanítványát, Szentmártonyit ajánlotta, aki akko
riban Grazban tanított. Szentmártonyi a felkérést elfogadta
s királyi csillagászként 1752-6o között Amazónia feltérké
pezésével foglalkozott. Leírta az Amazonast, a Xingut, a
Tapajozt, a Madeirát, közel 35ooo km-t megtéve. Utazásai
során természetesen térített, tanított és elláta egy pap
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teendőit is, de ez a térképészethez képest elhanyagolható.
176o-ban őt is letartóztatták, bár valójában nem tartozott
a brazíliai jezsuiták közé. De mivel jezsuita volt, hiába
mutatta fel
az I.József által kiállított! - megbízólevelét, őt is internálták. 34
Az 1759. szeptemberi számüzetési határozatot 176o. áprili
sára hajtották végre Brazíliában. Bangha Béla szerint az
északi területekről 177, Pernambucoból és Rio de Janeiroból
317 jezsuitát hajóztak be Portugália felé. 35 Ez közel 5oo
jezsuita. Mindegyiküknek felajánlották Lisszabonban, hogy
kilépés esetén kegyelmet kapnak; a többség visszautasította
azt. Az atyák jórészét deportálták, de voltak olyanok is,
akiket börtönbe csuktak. Ez utóbbi sorsra jutott az 1759
előtt letartóztatott és vidéki rendházakban őrzött jezsuiták
zöme is.
Brazíliában eladták a jezsuiták partvidéki birtokait
de nem túl jelentős összeg folyt be (kb. 2,5 millió cruzado 36 ).
Emiatt szerte Dél-Ameri kában lábra keltek elásott, elsüllyesz
tett jezsuita kincsekről szóló híresztelések.
A szegregáció eltörlésével megindult a fehérek beáramlása a
redukciókba, ami a telepek meszticizációjához vezetett. Vol
tak olyan törzsek (mint az amanayék), akik a fehérek elől
visszamenekültek az erdőbe, s csak a XIX.században sikerült
újra megtéríteni őket. A falvakba maradt populációt a meszticizálódáson kívül különböző betegségek (himlő, nemibeteg
ségek, stb.) a krónikussá váló alkoholizmus, a rossz bánás
mód, a munka-kényszer és az idegen életmód erősen megritkítóttá, sőt számos törzs teljesen kipusztult. 37
A Portugál Birodalomban továbbra is életben maradt a jezsu
iták rejtegetéséért járó halálbüntetés.
1761-ben az Inkvizíció segítségével újabb sebet ütöt
tek a renden: elhajlás vádjával kivégezték a jezsuita Gábri
el Malagridát, aki 1755 után konfliktusba került Carvalho-val.
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1767 és 1769 között kiadták a három kötetes Deducao
Chronologica-t (Kronológiai következtetések), amelyben összefoglalták a jezsuitaállami dokumentumokkal ellátva
39
ellenes vádakat.
Ezt is, mint korábban sok más jezsuita
ellenes iratot is, számos nyelvre lefordították és fel is
használták.
1769 után a kormány mindent elkövetett a rend eltörlésére.
Akkor, amikor ez bekövetkezett, hálaadó-istentiszteletek
tartását rendelték el. Az elsőt 1773 október 1-én a lissza
boni székesegyházban tartották meg Conti nunoius jelenlété
4o
ben, s a várost három napon át kivilágították.
A Braziliából száműzött négy magyar jezsuita sorsa igen vál
tozatos; jól jelzi a rend tagjai sorsának alakulását. Egy
magyar hamarosan kiszabadult és hazatért, egy meghalt a bör
tönben, s ketten I.Mária hatalomra jutásakor szabadultak
meg.
Leghamarabb Szluha János szabadult. Tábornok bátyja
közbenjárt érte a császárnőnél, az osztrák kancellária pe
dig tiltakozott I.Józsefnél. A válaszban az szerepelt, hogy
Szluha nincs a foglyok listáján. Ez akár igaz is lehetett:
a jónéhány fogoly ide-oda helyezgetése, és esetleg az, hogy
hibásan esetleg portugálul írták le,
a magyar nevet
káoszt teremtett.
Khevenhüller lisszaboni osztrák követ megszerezte az enge
délyt, s végigjárva a börtönöket kiszabadította a bárót.^
Hazatérése után 1-1 évet töltött el különböző iskolákban:
Győrben a kollégium prefektusa, Nagyszombatból Sopronba ke
rülve templomi és iskolai prefektus. 1764-ben érdemei el
ismeréseként kinevezték Albert herceg (a császárnő veje)
mellé tábori lelkésznek, végül 1771-től a győri rendház rek
tora lett. 1773-tól Grazban élt, ahol Mária Terézia egy me
nedéket hozott létre a volt jezsuiták számára. Itt is halt
meg, 18o3. julius 18-án, kevéssel 8o. születésnapja előtt.

9o

Hozzá hasonlóan voltak olyan atyák, akik közbenjárásra
kiszabadultak, mint például a francia P.du Gad és két tár
sa, akik a francia királyné segítségével szabadultak 1766ban, öt év után. 4 2
A korábban is betegeskedő Fáy Dávidot már 1757-ben le
tartóztatták és Portugáliába szállították. Sorsa alakulá43
sáról rendtársa, Eckart Anzelm tudósított.
1758 tavaszán
18 érkeztek Brazíliából és Bragába száműzték őket. Az 17 59es határozat után Portón keresztül Almeidába vitték őket,
ahol börtönbe kerültek. Bangha Béla részletesen leírta a
börtönben elszenvedteket44 , így én mellőzöm azt. 1762-ben
tették át a rabokat a szigorúbb Sao Juliéо börtönbe.
A börtönviszonyok, az elégtelen táplálkozás miatt Fáy
tüdőbetegsége kiújult, többször vált igen súlyossá. így
előbb 1764 áprilisában, majd hamarosan újra igen rossz bőr
ben volt. Gyógyulásának örömére vette fel az Alajos nevet,
Gonzaga Alajos tiszteletére. Egészségének javulása rövid éle
tű volt: 1766-ban újra köhögött, belázasodott, végül vért kö
pött. Valószínűleg tüdővész támadta meg. A betegség telje
sen legyengítette, s gyakorlatilag abba halt bele, hogy sem
enni, sem inni nem volt képes. 45
1767. január 12-én halt meg, 45 évesen. Ha szabadon
élhetett volna, sem biztos, hogy tovább él. Különösen, ha
figyelembe vesszük korábbi rosszulléteit. De a börtönévek
valószínűleg megrövidítették életét.
Eckart leírta, hogy börtönükben, a S.Juliao-ban többen is
meghaltak: az eredtileg kb. 9o fogolyból 1765-ben heten,
1766-ban ketten, 177o-ben hárman, 1772-ben ketten haltak meg.
Az 1773-as feloszlató bréve segítette néhány atya halálát,
a hír után néhány héttel ketten is meghaltak. Az 1774-es
veszteség három pap és egy laikus testvér, 46 Eckart összesítése szerint a 18 év alatt a S.Juliao-ban 37-en, az azeitaoiban 31-en haltak meg. 1777-ben a S.Juliao kb. 9o foglyából
45-en szabadultak. 4 7
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Ez alapján feltételezhető, hogy a foglyok negyede-fele nem
érte meg a szabadulást. A halottak közül a legtöbb tüdővész
ben és vérszegénységben halt meg, illetve koruk miatt.Eckart
, 4g
nem egy 7o-8o-9o éves foglyot említ,
Az első két okkal vádolható a kormány, de a harmadikkal nem.
A négy magyar fogoly közül ketten (5o %) csak Carvalho
bukásával szabadultak.
József király halála után 1777 márciusában bekérték a S.Juliao rablistáját, üliveira biró újra kihallgatta a foglyokat
és ruhát adatott nekik. A magyar, német és olasz származásu jezsuiták istápolását Lebzeltern osztrák követ vállalta.
1777 júliusában a magyar és német atyák - pénzzel ellátva 49
hazaindultak.
Szentmártonyi Bécsbe ment, ahol Mária Terézia előtt
előadta a vele törlénteket. A királynő kegydijat akart fo
lyósítani neki, de lemondott a pénzről, 5o Visszavonult Csáktornyára, ahol unokaöccse, ifj.Szentmártonyi Ignác volt az
esperes. Ott is halt meg 1793 április 15-én, 75 évesen.
Kayling Genován át Rómába utazott, majd rövid tartóz
kodás után hazatért Selmecbányára. Plébánosként ott halt
meg 1791 szeptemberében, 66 évesen. 51

I.Mária és Dom Pedro trónralépésével megbukott Pombal márki.
Bíróság elé állították, elítélték, de a királynő megkegyel
mezett neki, mivel minden intézkedésen ott volt apja, I.Jó
zsef kézjele. 52 Számos intézkedést visszavontak. De a jezsuita-ellenes hangulat továbbélése miatt, a jezsuitákat kitil
tó rendelet életben maradt. Bár a jezsuita rendet 1814-ben
újjászervezték, de csak 1829-ben jelent meg a rend újra Por
tugáliában . 53
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6.3. Értékelés

A jezsuita rendet Brazíliából akkor űzték ki, amikor a
portugál gyarmatosítás elérte azt a fokot, amikor már nem
volt szüksége külső segítségre, képes volt ellátni az álla
mi funkciókat. A kormányzat megerősödése nemcsak Brazíliá
ban következett be, hanem szerte Európában. A jezsuita rend
nemzetek feletti szervezet volt, s mivel nem tudták állami
ellenőrzés alá vonni, az az államegyház kialakításának aka
dályozójává vált.
A jezsuita rend messze kimagaslott egyházi környeze
téből. Nagyon alaposan válogatták tagjaikat, akiknek egész
ségesnek, energikusnak, kulturáltnak és inteligensnek kellett
lennie, de gyakran nemesi vagy gazdag családi háttérrel is
rendelkeztek. Képzésük alapos, sikerorientált volt. Fegyel
mezettségük méltán híres. Az élet szinte minden területén
megállták helyüket. A szinpatizánsoktól kapott pénzeket föld
vásárlásba, építkezésekbe és vállalkozásokba fektették. Prob
léma esetén hathatós segítséget nyújtottak egymásnak. 54
Épp szervezettségük és kiváltságaik okozták bukásukat. Meg
változtak a körülmények, amiért létrehozták a rendet, de
nem változott a rend. Sem Brazíliában, sem Európában.
A rendnek két lehetősége volt ebben a helyzetben. Az
első, hogy alkalmazkodik a változásokhoz. Lemondanak előjoga
ikról, a helyi főpapság alá helyezik magukat. Erre a rend
szervezettsége nem adott lehetőséget. Másrészt a történelem
során ritka az, hogy egy csoport több évszázados előjogairól
bármiféle harc nélkül, könnyedén lemondana. A változás ellen
volt a pápa (XI11.Kelemen) és a jezsuita generális (Lorenzo
Ricci )

azok, akik a rend felett ellenőrzést gyakoroltak.
A rend fokozatos kiiktatása az államhatalomból minden

képpen megtörtént volna, de ellenállási kísérleteik felgyor
sították a folyamatokat. Brazíliában, ahogy Európában is, fo
kozatosan mindenkit maguk ellen hangoltak, s az 175o-es évek-
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re minden ártatlan levelükben és cselekedetükben összeeskü
vést láttak a kormányok. Ha igy nézzük, érthető, hogy miért
reagáltak Fáy tevékenységére olyan hevesen. A XVIII.század
közepén a jezsuita példakép a Loyolához hasonlító Fáy és
Malagrida volt, akkor , amikor inkább Szluhának kellett vol
na példaképnek lennie.
A rend vesztét az okozta, hogy nem akart - esetleg nem
tudott

a kor változó körülményeihez alkalmazkodni, kívül
állóvá váltak, s így alkalmassá a bűnbak szerepére. Azt,
amit folytattak, önmagában nézve: fantasztikus teljesítmény.
De teljesítményüket megkérdőjelezte, hogy az adott korban
nem ezt, és nem így kellett volna cselekedni. így vált Ricci
generális jelszava jóslattá:
"Sint aut sunt aut non sint."
("Legyenek olyanok, amilyenek, vagy ne legyenek.")
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8.1. braganca ház
I.Joao (1337-1433)
portugál király
Affonso (fattyú,megh. 1461)
Braganga I.hercege
D.Dinis
D.Isabel

D.Jaime I.
(1479-1532)4. herceg
D.Theodosio I .
(megh.1563)
5.herceg

D.Duarte

f

D.Joá'o I.
(1543-83)
6.herceg

I.Manuel
portugál király
D.Caterina

D.Caterina
(1540-1614)
D.Theodosio II.
(1568-1630)
7.herceg
D.Joá'o (IV.János portugál király)
(1604-56)
со Luisa de Gusmao, Medina Sidonia
herceg lánya (1613-66) H 1634

VI.Alfonz
(1643-83)
uraik.1656-67
oo Mária Franciska
Szavoyai
H 1666-67 (elv.)

II.Pedro
(1648-1706)
1667-régens
oX>Mária Franciska
Szavoyai H 1667
(1646-83)
02»Mária Zsófia,
pfalzi H 1687
V.Joao
(1689-1750)
I. Jósé
(1715-1777)
I. Maria
(1734-1816)

Caterina
(1638-17o5)
o3 II.Károly
angol király

lo8
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A BRAGANCA-HÄZ ÉS AZ EURÓPAI DINASZTIÁK KAPCSOLATA
A XVIII. SZÁZADBAN

!

Fülöp Vilmos pfalz-neuburgi herceg

Mária Erzsébet
III.Péter,port.kir.
(1648-1705)

Eleonóra Magdolna
-ol .Habsburg Lipót (164o-17o5)
császár
I.József
(1678-1711)
Mária Jozefa
(1699-1755)

I

II.Lipót
(1747-92)

Mária Amália
hercegnő
szász 1_____________
___
I

Mária Lujza
(megh.1792)

II.Ferenc
(1768-1835)
I

III.Károly
(1716-88)
l

J

V.Fülöp spanyol király

T

Mária Terézia
(1717-80)

V. Dános
(1689-1750)

Mária’Anna
(1683-1754)

1

VI.Károly
(1685-1740)

Fülöp
pármai herceg

VI.Ferdinánd
(1712-59)

Marianna

r
Barbara

I.Jó'zsef III.Péter
(1715-77) (1717-86)

----- у

VI.Ferdinánd
Szicilia ki
rálya
Mária Terézia
(1772-1807)
l

IV.Károly
(1748-1819)
spanyol király

Mária Lujza

I.Mária
(1734-1816)
Carlotta
Joaquina

VII.Ferdinánd
(1784-1833)

VI. János
(1767-1827)
)

Dom Pedro
(1798-1837)

Leopoldina
(1797-1826)

II.Mária
(1819-53)
Portugália
királynője

III.Péter
(1825-61)
Brazilia
császára

Ill

Jelmagyarázat:

legális kapcsolat
csempészet

1. brit textília
2. brit manufaktára-termék
3. gabona
4. bor
5. rabszolga
6. cukor
7. dohány
8. arany
9. ezüst
10.gyémánt
11.gyapot
12.kakaó
13.selyem
14.porcelán
15.indiai textília
16.fűszerek

/Forrás: C.R. Maxwell: Brazilian gold... 461.pp./
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8.3. NÉPESSÉGI TÁBLÁK
Brazília népességeinek alakulása (looo főben)

fehér

néger

mulatt

mesztic

indián

teljes

looo

looo

8oo

8 5o

3o

7oo

9 5o

221

25o

3248

26o
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1492 1
157o 2

2o

165o 3

7о

loo

lolo

4o6(Sz )
1361(R)

1798

4

18161818 5

p43

843

Sz: szabad
R: rabszolga

------ Jo_
5o

16o(Sz)
17 2 8 ( R )

1.
2.
3.
4.
5.

426

A.Rosenblat: La población ...59 pp.
- " ...88 pp .
...lo2 pp.
- " . . . 2oo pp.
...2oo pp.

A népességen belüli százalékos megoszlás (%-ban)

fehér

néger
szabad rabszolga

mesztic

mulatt

indián
loo

1492
í

157o

2,35

I

165o

7,37

lo , 5

1788

31,1

18161818 23,3

94,1

3,53

5,26

12,5
: 42
(54,5)
4,4

! 47,76
(52,6)
I

1-11,77

3,16

73,7

6,8

7,7
7,17
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A brazil népesség aránya Dél-Amerikában

(%-ban)

(Brazilia Dél-Amerika területének 46,2 %-a)

F ehér

Néger

mesztic

mulatt

-

indián

teljes
népesség

■

!

■

1492
157o
165o

!

23,4
17,5

----- 17,75—-

i

26

23,7

____/

24

14,74
13,9
13,4

14,74
;
i
j

;

14,14
15

114

8.4. Jezsuita kiváltsa,gok (fő vonásaikban)

1.) A Társaság generálisának korlátlan hatalma van
minden tag felett. Még akkor is visszarendelhet
bárkit bárhonnan, ha azt a pápa küldte.
2.) A rend tagja a generális-kongregáció vagy a ge
nerális kifejezett utasítása nélkül püspöki, érse
ki vagy más főpapi méltóságot nem’ fogadhat el.
3.) A generális határozata ellen nincs fellebbezés,
a Társaság tagját fogadalma alól senki más nem ment
heti f el.
4.) A generális a Társaság minden tagját felmenthe
ti a már elkövetett és az ezután elkövetendő egy
házi és világi törvényszékre tartozó bűnök terhe
alól.
5.) A Társaság tagja nem gyónhat másnak mint a ge
nerálisnak vagy saját közvetlen feljebbvalójának.
A generális hozzájárulása nélkül skolasztikus, koadjutor, professzus a rendből nem távozhat.
A tilalom megszegőit a generális hitehagyottként ül
dözheti sőt börtönbe is vetheti.
6.) A Társaság javai, jövedelmei, jószágai nem tar
toznak a püspöki, érseki joghatóság alá, ezek a pápa
különleges védelme alatt állnak.
7.) Bárhol oltárt emelhetnek, misézhetnek, még
exkommunikált országban, városban is.
8.) Szentségeket kiszolgáltathatnak, gyóntathatnak,
feloldozhatnak mindenütt, mindenkit anélkül, hogy
az illetékes világi papok ez ellen tiltakozhatnának.
9.) A püspökök minden ilyen céllal bemutatott jezsu
itát kötelesek - ha még nem áldozópap - azzá szen
telni.
lo.) A jezsuiták érintkezhetnek hitetlenekkel, szakadárokkal is.
11.) A Jézus Társaság javai után senkinek nem jár il
leték, adó, dézsma vagy más szolgáltatás, még a pá
pának sem.
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12.) A fejedelmek, a hercegek a grófok és más
előkelők végrendeletéből templomok, kollégiu
mok, missziók, rendházak létesítéséhez nem kell
sem pápai, sem egyéb hozzájárulás.
13.) Templomaik, temetkezési helyeik, a megyés
püspökök által vonakodás nélkül felszentelendők
sem érsek, sem püspök, sem más főpap őket ezek
építésében és birtoklásában nem zaklathatja.
14.) A generális, a provinciálisok felvehetnek
olyan személyeket is, akiket házasságtörésben,
vérfertőzésben nemzettek vagy bármilyen egyéb
bűnnel terheltek, és minden szolgálatra felhasz
nálhatják őket.
15.) Jezsuita templom vagy más szent hely évente
egyszeri meglátogatása római zarándoklattal egyen
értékű ájtatos cselekedet.
16.) A generális bármely egyetemre küldhet teoló
gusokat, akik ott bárki engedélye nélkül előadá
sokat tarthatnak.
17.) A Társaság misszionáriusai püspöki jogkört is
betölhetnek addig, amig a szóban forgó helyre nem
neveznek ki püspököt.
18.) Az egyházi és a világi hatóságok óvakodjanak
a Jézus Társaságot kiváltságai és jogai gyakorlá
sában akadályozni vagy ilyen cselekményekben a
nagy átok terhe mellett a világi hatalmak segít
ségére lenni.

(Közli Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma,
/Bp. , 1974./23-25. oldalon)
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8.5. KRONOLÓGIA

164o
1641
1642
1645
1649

A függetlenség kikiáltása, (Braganza)
IV.János (1640-56)
nagy indián-gyűjtő bandeira a guaraník ellen
Szerződés Portugália és Nagy-Britannia között;
Conselho Oltramarino
felkelés Pernambucó-ban, a hollandok kiűzésének
kezdete
Brazíliai kereskedelmi társaság (monopólium)

1652-54 Angol-holland kereskedelmi háború
1653
A hollandok kiűzése Pernambuco-ból
1654
Westminsteri szerződés (brit-portugál),
a hollandok végleges kiűzése Brazíliából
1656
IV.János halála, VI.Alfonz (1656Louisa Guzman régenssége
1661
portugál-holland békeszerződés, D.Catarina
házassága
1667
VI.Alfonz trónfosztása és bebörtönzése,
kormányoz: Dom Pedro
Békeszerződés Spanyolországgal
1668
Rio de Janeiro első püspöke megkezdi működését
1676
168o
a Nagy-Britanniába szállított portói bor
mennyiségének megnövekedése; Sacramento
Colonia alapítása
Maranháo-ban
1682
Monopoltársaság Pará
1683

VI.Alfonz halála, II.Péter uralkodása (1683-17o6)

1684-85 Beckman-féle felkelés
Brazília: törvény a munkaerő biztosítására
1686
1695-97 az arany felfedezése Brazíliában
1698
17o3
17o4
17o6
1 7o 7

Az utolsó Cortez
Methuen-i békeszerződés (Portugália-Nagy-Britannia)
Portugália belép a Spanyol örökösödési háborúba
meghal II.Péter, V.János (17o6-5o)
Almanza-i csatavesztés

17o7-o9 "Emboabák háborúja"
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1711

Brazília: a vallási rendek kitiltása a
bányavidékekről
1713
ütrechti béke
1716-35 építkezés Mafra-ban
172o
Brazília önálló alkirályság
A Vízvezeték építése
17311732
a gyémánt felfedezése Baia-ban
1734-36 háború Spanyolországgal
1736
az államtitkárságok átszervezése
1741
a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása a
Pápai Állammal
1748
Goias Kapitányság szervezése Mato Grosso
Központtal
17 5o
Madridi Szerződés
január:
július 31:
V.János halála, utódja I.József
(1750-77)
augusztus:
a quinto begyűjtésének reformja
szeptember: Carvalho miniszteri kinevezése
a szabad aranyművesek kitiltása Brazíliából
1751
április 1. Casas de fundicao
Ázsia Társaság, az Indiák Tanácsának áteszerve1753
zése; az angol búza reexportjának tilalma
1756
1754

1755

1756

Guarani-háború
Mendonpa-Furtado kereskedelmi társaság alapítá
sát javasol Amazónia fejlesztésére;
Mária Anna királyné halála
Pará-Maranhao Társaság, Sao Jósé do Rio Negro
kapitányság
július 7. a jezsuiták világi hatalmának eltör
lése Brazíliában
szeptember 3o. a Mesa eltörlése; az első jezsu
iták száműzése
november 1. földrengés Dél-Portugáliában
december 6. a commisarios volantesek kitiltása
Brazíliából
december 12. Junta do Comercio
Menesztik a jezsuita Francisco de Rávagot, a
király gyóntatóját
Felső-Douroi Borkereskedelmi Társaság;
behozatali vámoK emelése; Carvalbo miniszterelnöksége; jezsuiták kiűzése Brazíliából

1757-63 Hétéves háború
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1757

1758

1759

176o

1761

1762
1763
1764

1767

február: felkelés Portóban
Brazília: Direktórium bevezetése,
jezsuiták száműzése
Saldanha bíboros vizitációja
május
XIV. Benedek halála
július
XIII. Kelemen pápa
szept.3.
Belémi merénylet
december
kivizsgálások, Junta de Inconfidencia: letartóztatások
január 13.
kivégzések
február
a jezsuita rend vagyonának
lefog!alása
szeptember 3.
A jezsuita rend száműzése a
Portugál Birodalomból
szeptember 15. megkezdik a rendelet végrehaj
tását
PernambucoMendonga-Furtado visszatér Portugáliába és a
kormány gyarmatügyi politikájáért lesz felelős
Az utolsó jezsuiták kiűzése Brazíliából
június 6.
Dom Pedro és Dona Maria házassága;
a pápai nuncius kiűzése az országból, a diplo
máciai kapcsolatok megszakítása az Egyházi
Állammal
a privilegizált szervezetek limitálása, nemesi
kollégium felállítása
február: a madridi szerződés megsemmisítése
Gábriel Malagrida megégetése
augusztus 15.: Spanyolország, Franciaország
és Nápoly hadat üzen
Nagy-Britannia szövetségesének,
Portugáliának
háború; gazdasági krízis
október: Sacramento colonia spanyol elfoglalása
spanyol-portugál békeszerződés, Sacramento
visszaadása;Brazília új fővárosa Rio de Janeiro
kiűzik a jezsuitákat Franciaországból
Portugália: az egyházat teljesen az állam alá
rendelik
A jezsuiták kiűzése Spanyolországból és
Nápolyból.

1767-69 Deducao Chronológica
1768

Az újkeresztények listáinak megsemmisítése.
A jezsuiták kiűzése Pármából.
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1769
1772
1773
1774
1777

XIII. Kelemen halála
február:
XIV.
Kelemen
május:
az egyetem és az inkvizíció reformja
július 31. "Dominus ас Redemptor"
megszűnik az "újkeresztény" megkülönböztetés
merénylet Pombal ellen
szeptember 22. XIV. Kelemen halála
I. József halála
február 24.
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8.6. RÖVID ÉLETRAJZOK

Jósé de Anchieta
(1534. március 19, Kanári szigetek
1597 Retibia, Brazília)
A jezsuita rend megalapítása évében született,
Loyola Ignác szülei barátja volt.
1548-tól filozófiát hallgat Coimbrában, 1551-ben
belépett a rendbe. 1753-ban érkezett Brazíliába,
ahol haláláig élt. Megtanulta a tupik nyelvét és
megírta a tupi nyelv nyelvtanát. Részt vett Sao
Paulo megalapításában, a tamoio indiánok terítésé
ben. Közvetített az indiánok és fehér telepesek
között.

XIV. Benedek

(Prospero Lambertini
1675 -1758 május 3.)
Bologna érseke, 174o. augusztus 17-től pápa.
Felismerve a korszellemhez való alkalmazkodás
szükségességét, kompromisszumot kötött a protes
tantizmussal, engedményeket tett a katolikus ural
kodóknak. Az ő időszakában a janzenizmus itáliai
központjává vált Róma.
Nem támogatta a jezsuitákat, a bencések kerültek
előtérbe.

Paolo de Carvalho e Meló

(meghalt 177o. január)
Pombal márki testvére. 1761-ben őt teszik az ink
vizíció élére, s az Inkvizíció az 6 működése ide
jén égeti meg Malagridát. Carvalho segített az
Inkvizíció átszervezésében. 177o. január végén a
pápa bíborosnak nevezte ki.

Sebastiao Jősé de Carvalho e Meló (1699. május 13,
Lisszabon
1782. május 8, Pombal)
Kisnemesi családból származott. A Coimbrai Egyete
men jogot tanult, majd rövid katonai pályafutás után
politikaelméletet és történelmet hallgatott. 1733ban részben első felesége (D.Theresa de Noronha e
Borbón, meghalt: 1739) rokonai segítségével diplo
máciai küldetést kap. 1738-43 között nagykövet Lon
donban, majd 1745-ben Bécsbe küldték. Itt újra háza
sodott, a császárnővel közeli kapcsolatban levő
Daun-családból: Eleonora von Daun grófnőt véve fele
ségül. Felesége családján keresztül erős kapcsolatok
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fűzték Mária Teréziához. 1749. decemberében vissza
tértek Portugáliába. D.Maria anyakirálynő és D.Luis
da Cunha javaslatára 175o augusztusában őt nevezték
ki a háborúk és külügyek miniszterévé. Nevéhez szám
talan intézkedéskedés fűződik.
1759-ben az Oiras grófja, 1769-ben Pombal márkija
címet adományozta neki I.József. 1774-ben bombame
rényletet kíséreltek meg ellene. I.József halála
után I.Mária számos intézkedést visszavont, a bebörtönzötteket szabadon engedte. A hatalomból való eltá
volítása után bíróság elé idézték. Az hosszas vizsgá
lat után (1779. október - 178o. január) bűnösnek ta
lálta, s halálra ítélte, de a királynő az ítéletet
száműzetésre változtatta 1781. augusztusban.

П. Luis da Cunha

(1662-1749)
Államférfi. Előre meglátta a Brazíliában bekövetke
ző változásokat és lehetőségeket, amelyet "Politikai
Testamentum"-ában (1747-49) írt le.
Megnevezte S.J. Carvalho-t, s javasolta a változások
végrehajtására .
Unokaöccse, D.Luis da Cunha Manuel (megh.:1775)
1557-59 között a külügy és a hadügy minisztere.

Eckart Anzelm
(1721.augusztus 4., Bingen - 18o9. június
29., Polock)
Jezsuita házfőnök, Fáy-jal együtt letartóztatják, s
annak haláláig együtt raboskodnak. Erről az időszak
ról naplót írt, amelyet később közzétettek. 1777-ben
szabadult, és Schwarz-zal együtt Németországba uta
zott. Mivel Oroszországban nem tiltották be a rendet,
oda ment, növicius-vezető lett. Oroszországban halt
meg.

Éder Xavér Ferenc (1727. szeptember 1., Selmecbánya, 1772. április 27. Besztercebánya)
1742. október 22-én, Besztercebányán lépett a jezsu
ita rendbe.
A novíciátust Trencsényben töltötte (1743-44) és
Nagyszombatban filozófiát tanult (1745-47). Selmec
bányán (1748 és Besztercebányán (1749) grammatikát
oktatott. 175o-ben missziós szolgálatra jelölték ki,
amit a Perui rendtartományban töltött. Erről az idő-
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szakról szól müve. "A peruviai misszióknak
rövid leírása" (Pozsony, 1783). A jezsuiták
1768-as száműzése után hazakerült Magyaror
szágra. 1771-től Besztercebányán lelkipásztor.

Alexander de Gusmao (1695. Santos, Brazília - 1753.
december 3., Portugália)
17o2-o6 között a belémi jezsuita szeminárium
tanulója, majd a Baiai kollégiumban filozófiát
és retorikát tanult. Majd a Coimbrai Egyetemre
beiratkozott, a kánoni szakra (1712-14). Aztabba
hagyta és a párizsi nagykövet, das Ribeira Grande
titkára lett. 1717-től nagykövetségi titkár.
1719-ben visszatért a coimbrai egyetemre, a jogtudományi karra. Azt elvégezve politikai pályára
lépett. 1732-ben a Királyi Történelmi Akadémia
tagjává nevezték ki, 1743-tól a Tengerentúli
Tanács tagja. Nevéhez fűződik a madridi béke ki
dolgozása .

Henry of Gloucester (1743-18o5) II.György angol király
unokája, III.György király testvére. Szó volt
közte és Mária trónörökösnő közti házasságról.

D.Joá'o (V.János)

(1689.október 22. - 175o.július 31.)
II.Péter portugál király és (második) felesége
D.Maria Elisabeth pfalzi hercegnő fia. 17o6. de
cemberétől V.János néven portugál király. A spa
nyol örökösödési háborúban kapcsolat köti össze
Habsburg Károly főherceggel (unokatestvérével),
s annak húgát, Mária Annát (1689-1754) vette fe
leségül 17o8-ban.
Uralkodását nevezik Portugália aranykorának is.
Hatalmas építkezései, pazarló életmódja Európaszerte híres volt. Az 6 időszaka alatt kezdődött
meg az Egyház állam alá rendelése.

D.Jósé (172o-18ol )
V.János egyik törvénytelen fia, egyházfi. 1761-ig
vész-inkvizítor, 1761-77 között házifogságban volt.
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D.José (I.József)
(1714. június 6. - 1777. február 24.)
V. János király fia. 1729-ben feleségül vette a
spanyol király lányát, Mariana Vitoriát (1718-81),
aki korábban XV. Lajos menyasszonya volt. Házas
ságukból csak négy lány származott. D.José 175otől I. József néven portugál király, de a politi
ka irányítása főként Carvalho miniszter kezében
volt.A király inkább a szépnem iránt érdeklődött
mint D.T. de Távora iránt is.
Halála után I.Mária azért nem Ítéltette el Pombalt,
mert minden intézkedésen ott volt édesapja kézje
gye.

XIII . Kelemen (Carlo Rezzonico, meghalt: 1769.febr.2.)
1758.július 6-tól pápa. A kemény irányvonal jut
tatta hatalomra. A pápai hatalom restaurációját
tervezte, támogatta a jezsuitákat. Tevékenysége
következtében a katolikus uralkodók sorra kiűz
ték a jezsuitákat, illetve többen támadták az egy
házon belül is. Időszakában jelent meg a febronizmus.

XIV. Kelemen (Lorenzo Ganganelli, meghalt: 1774.szept.
22.) A minoriták közül került ki, pápai trónra a
Bourbon-udvarok juttatták. 1773.julius 21-én ki
adta "Dominus ас Redemptor Noster" kezdetű bullá
ját, amelyben eltörölte a jezsuita rendet. Cseré
be a pápa visszakapta a korábban elfoglalt Avignon,
Benevento és Pontecorvo pápai birtokokat, helyre
állt a jóviszony az Egyházi állam és a Bourbonudvarok között.
1774-ben hirtelen halt meg, halálát néha jezsuiták
mérgének tulajdonítják.

Gábriel Malagrida (1689-1761)
1711-ben lépett a rendbe, 1721-49 és 1751-53 között
Brazíliában működött. 1757-ben a lisszaboni föld
rengésről írt munkájáért Setubal-ba száműzték,
majd 1759-ben börtönbe került. A börtönben Szt.
Annáról irt értekezést. Ennek túlzó következtetéseit
felhasználva inkvizíció elé idézték, amely elítél
te az írást és szerzőjét, majd 1761.szeptember 21-én
autodafén megégették. A mű Bangha Béla szerint is
elítélhető volt, de szerinte a szerzője a börtön
és a magas kor miatt meggyengült elméjú volt.
Akár ez igaz, akár az, hogy a miszticizmus hagyomá
nyain lé-

125

pett csak tovább, jó lehetőség volt a rend egy
házi elfajulásának további alátámasztására.

D.Maria Francisca Isabel (1734.december 17., Lisszabon
1816.március 2o., Rio de Janeiro, Brazília)
D.José elsőszülött lánya, trónörökös. Különböző
tervek után 176o-ban apja édestestvéréhez ment
hozzá (D.Pedro
1717-1786). 1777-től férjével
együtt uralkodott. Mélyen vallásos, apjával ellen
tétben. Pombal márki rendeletéit visszavonta, de
a jezsuita rendet a heves ellenkezés hatására
nem állította vissza. Férje majd elsőszülöttje
halála (1788 ) miatt megőrült, helyette harmadik
fia, a későbbi VI.János kormányzott.

D .• Jósé Mascarenhas (17o8-59) Aveiro 8.hercege
V.János idején fontos posztokat töltött be az ud
varban, de 175o után kénytelen volt visszavonulni.
A belémi merénylet után letartóztatták, mint a me
rénylet vezetőjét. Vallomása alapján elítélték,
1759. január 13-án kivégezték, hatalmas magánvagyonát elkobozták. Az 6 vallomását használták fel
a jezsuiták kiűzésére.

D.Francisco Xavier Mendopa-Furtado (megh. 1669.november)
Pombal márki féltestvére. 1750-ben Brazília észa
ki részének biztosává nevezték ki. Feladata a tér
ség gazdasági fellendítése volt. Mivel véleménye
szerint a jezsuiták erősen akadályozták a fellen
monopóliudülést, eltávolította őket. Javasolta
mok létrehozását, az 6 időszaka alatt fosztották
meg a rendet brazíliai hatalmától.1759-ben Portugá
liába rendelték, s a kormány mellé osztották be:
a gyarmatügyekért volt felelős.

Lord lyrawly, James O'Hara (1690-1773) tábornagy és
diplomata. 1728-41, 1752-56 között nagykövet volt
Portugáliában 1756-57-ben Gibraltár kormányzója,
1762-63-ban portugállá meghatalmazott és fővezér.
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P.Orosz László (1697.december 18., Csicsér
1773. szeptember 11., Nagyszombat)
Régi nemesi családból származott. Nagybátyja, Orosz
Pál Rákóczi tábornoka volt. Elemi iskoláit Ongváron
végezte, majd a kassai jezsuita kollégiumba került.
Az iskola befejezése után, 1716.februárjában belé
pett a rendbe. A novíciátust Trencsényben végezte.
1718-20 között Graz-ban filozófiát (és német nyel
vet) tanult. 1721-ben Nagyszombatban, 1722-ben Eger
ben tanított grammatikát majd Gyöngyösre került, ahol
humaniórát adott elő. Innen küldte el kérelmét, mely
ben missziós szolgálatra jelentkezett. A bécsi Pazmaneumba került (1724-26), ahol teológiát hallgatott.
Többszöri kérelem után 1726-ban engedélyezik számá
ra a missziós szolgálatot. Paragay-ba számos rendtár
sával érkezett, köztük a budai Limp Ferenc, Matthias
Strobel, P.Cattaneo, P.Chomé, P.Smidth, P.Briguiel,
P.Gervasoni atyákkal.
A Cordobai egyetemre rendelték, ahol bölcseletet és
teológiát adott elő. 1734-ben az egyetem rektorává
nevezték ki, s betöltötte a Monserrat kollégium-konviktus vezetői tisztét is. 1738-ban a rendtartomány
főnöke, Machoni megerősítette tisztségeiben és tit
kárává nevezte ki. Mivel Orosz téríteni szeretett
volna, ezért a rendfőnök hosszú vizitációra küldte
ki, amelynek eredményéről 174o-ben levélben is be
számolt .
1742-ben a cordovai egyetemről a öuanos Aires-i San
Ignacio kollégium élére került, újjászervezte azt, s
visszatért cordobába.
1743-ban P.Bruno Moralessel együtt teljhatalmú ügy
vivővé nevezte ki a paraguayi kongregáció. 1746-ban
utaztak el Európába, s mivel társa útközben meghalt,
egyedül látta el feladatát Madridban, Rómában, Bécsben. Újabb hittérítőket toborzott, illetve engedélyt
szerzett egy üjabb kollégium felállítására. 1749-ben
érkezett vissza Buenos Airesbe könyvekkel, tansze
rekkel, hittérítőkkel, köztük: P.Muriel, P.Dobrizhofer, P.Pauke, a horvát P.Plautich Miklós, a magyar
P.Szerdahelyi Ferenc. Igen sikeres ügyintézői tevé
kenysége következtében 175o-ben a Buenos Aires-i
kollégium vezetője, de a diákok követelésére már a
következő évben kénytelen visszatérni Cordová-ba,
ahol 1767-ig, száműzéséig tevékenykedett. Ott hozta
létre a La-Plata térség első könyvnyomdáját. Ellátta
a Collegio Máximo papnevelde újoncmesteri tisztét is.
Folytatta P. del Techo 1685-ig írt paraguayi történel
mét, s a közös míívet 1759-ben kiadatta .
1767-ben őt is elszállították Paraguayból. Spanyolor
szágban két hónapot töltöttek börtönben ,majd 1768.
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márciusában kiszabadultak. Az idegen származású
jezsuiták hazatértek, a spanyol származásúakat
Itáliába toloncolták, néhányan börtönben maradtak.
Orosz kiszabadulása után Bécsbe ment, ahol fogad
ta Mária Terézia is. Majd Magyarországra ment, és
Nagyszombatban telepedett le. Az újoncmesteri
tisztséget vállalta el. Sajtó alá rendezte Éder
müvét, aki az Amazonas mocsaraiban megbetegedett,
majd búskomorságba esett, így nem tudta müvét ren
dezni.

P.Lorenzo Ricci
(17оЗ.augusztus 2.
1775. november 25.)
Firenzei nemesi családból származik. 1718-ban lépett
a jezsuita rendbe. Sienában majd Rómában tanított
szónoklattant és bölcseletet. 1755-ben a rend gene
rálisa, P.Luigi Centurione titkárává tette, s an
nak halála után, 1758. május 21-én Riccit választot
ták generálissá. Gyenis András szerint az ő hallga
tag szenvedése és ellenállásról való lemondása is
hozzájárult a rend bukásához.
A bukáshoz valójában azzal járult hozzá, hogy a pá
pa támogatását élvezve, nem hozott változásokat.
1773. augusztus 17-én kihirdették a feloszlató brévét, letartóztatták, és az Angyalvár pincéibe zár
ták, ahol 2 év múlva meghalt.

Saidanha bíboros

(megh. 1776-ban)
1757-58-ban a jezsuita rend vizitátorává nevezték
ki, amely hatására a rend egyházi tevékenységi kö
rét is csökkentették.

Paolo da Silva Nunez
maranhao-i telepes, Pereira de Вегredo maranhao-i kormányzó (1718-22) pártfogoltja volt. Az új kormányzó jezsuita-párti volt, így
Silva Nunez előbb börtönbe, majd száműzetésbe ment.
Lisszabonban telepedett le, mint a Para-Maranhab-i
gyarmatosok hivatalos képviselője és számos bead
ványt terjesztett a Tengerentúli Tanács elé. Sike
rét nem látta meg, mert az 174o-es években meghalt.
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Luis Bernardo de Távora ■ (1723-59), Távora 4.márkija.
A Távora 3. márkijának fia és örököse. 1742-ben
feleségül vette D.Teresa de Ta'vora e Lorena-t.
Felesége I. József kedvese volt, s a király épp
tőle távozott,mikor 1758. szeptember 3.án meg
támadták .
A vizsgálat hatására egész családjukat letartóz
tatták, Aveiro herceggel együtt elítélték és
1759. január 13-án kivégezték őket.
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